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Abstrakt 

Vårt syfte med denna uppsats var att studera varför människor väljer att ansluta sig till två olika 

nya religiösa rörelser, Hare Krishna rörelsen respektive Scientologikyrkan. Dessa två rörelser 

skiljer sig åt på flera olika sätt. Det mest tydliga är att Hare Krishna rörelsen har en gudsbild 

(monistisk) till skillnad mot Scientologikyrkan som istället tror på ett högre väsen, en personlig 

gud. 

 

Vår utgångspunkt är antagandet att den nya tidens samhälle har skapat en större strävan efter 

individualitet och att samhällets medborgare söker efter tydlighet och enkelhet både vad gäller 

ledarskap och tro. Vi antar dessutom att samhällets sekularisering och den förändring som skett 

med tanke på skolans undervisning inom ämnet religion leder till en större nyfikenhet och till 

ett större intresse för nya religiösa rörelser. 

 

Uppsatsen grundar sig på åtta djupintervjuer, med fyra medlemmar från Hare Krishna rörelsen 

och fyra från Scientologikyrkan. Vi har även använt oss av litteraturstudier för att skapa en 

grund för vår undersökning. Resultatet visar att behovsuppfyllande var en återkommande orsak 

till anslutning och vidare att intervjuobjektens behov var skiftande. 

 

Sökord: Nya religiösa rörelser, samhällsförändringar, individualitet, tydlighet 
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Förord 

Skapar det individualistiska samhället ett ökat intresse för nya religiösa rörelser och vad är 

orsaken till anslutning? Det är frågor som vi försökt finna svar på när vi arbetat med denna 

uppsats. 

 

Vårt samhälle blir allt mer individinriktat. Skolan har till exempel gått från att se individen som 

en del av en grupp till att se eleven som en individ som får gör sina egna val utifrån sina egna 

värderingar, behov och förväntningar. 

 

Vi har som blivande gymnasielärare i ämnet religion mött ett ökande intresse för nya religiösa 

rörelser och en nyfikenhet från eleverna inför vad dessa har att erbjuda. För att kunna möta detta 

behov och de här frågorna på ett bra sätt ville vi fördjupa oss i dessa frågor. 

 

Vi har fått ett stort stöd av flera personer under arbetet med den här uppsatsen. Vår handledare 

Mayvor Ekberg har hjälpt oss att finna rätt väg att gå framåt och Elisabeth Lindström vid 

Komvux Luleå har gjort våra telefonintervjuer möjliga. 

 

Luleå, juni 2006 

Mattias Kenttä, Eva Svärdsudd 
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1. Inledning 

Vår uppsats har som syfte, vilket vi kommer att beskriva mer noggrant längre fram, att beskriva 

orsaker till varför människor väljer att ansluta sig till de två nya religiösa rörelserna, Sciento-

logikyrkan och Hare Krishna. Anledningen till att vi valde just dessa två nya religiösa rörelser 

är att Hare Krishna rörelsen har en klar Gudsbild samtidigt som Scientologikyrkan i sin tur tror 

på ett högre väsen, utan en klar Gudsbild. 

 

Vårt syfte är att undersöka varför människor väljer att ansluta sig till nya religiösa rörelser i 

allmänhet och till Hare Krishna rörelsen och Scientologikyrkan i synnerhet. Samtidigt vill vi 

undersöka om det finns likheter mellan orsakerna till anslutning inom Hare Krishna rörelsen 

respektive Scientologikyrkan. Syftet och frågeställningar presenteras närmare längre fram i 

uppsatsen. 

 

Anledningen till att vi har valt att skriva om just detta ämne är att vi som blivande religions-

lärare på gymnasienivå bör vara insatta och uppdaterade på de tendenser och förändringar som 

sker i samhället. Vi har också upplevt att det finns ett stort intresse och nyfikenhet bland elever 

inför nya religiösa rörelser och därför tycker vi att det här är ett intressant ämne att undersöka 

djupare. 
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2. Samhällsförändringar 

I följande avsnitt vill vi presentera de samhällsförändringar som skett under 1900-talet. I 

dagens samhälle är frihet en viktig del som betonas starkt samtidigt som tron inte nödvändigtvis 

riktas mot någon gud eller ett högre väsen. Vi har också gått mot ett allt mer individualistiskt 

samhälle där kollektivistiska tankar minskar i betydelse. Det är idag viktigt för människor att 

känna sig unika och utvalda och att det finns potential för självförvekligande och personlig-

hetsutveckling. Vi tror att eftersom de nya religiösa rörelserna moderniserats och förändrats 

sedan de kom till västvärlden har man tagit fasta på vad människor i dagens samhälle efter-

frågar. Detta gör det lättare att rekrytera anhängare. Det råder idag individuell frihet när det 

gäller vad man vill tro på. Det individuella prioriteras och framhålls alltså inom de nya religiösa 

rörelserna och vi ser detta som en huvudorsak till de nya religiösa rörelsernas popularitet. 

 

I avhandlingen Se människan (2004) lyfter fil.dr. Mayvor Ekberg fram sociologen John Boli, 

som menar att själva moderniseringsprocessen som tog fart efter upplysningstiden inneburit att 

den normativa auktoriteten successivt förflyttats från Gud till människan själv. Människan gör 

alltså sig själv till Gud. 

 

Människan har också visat en tendens på att söka sig till det mer självklara och enkla. Aukto-

ritärt ledarskap går ofta att finna inom dessa rörelser och har också framhållits som orsaker till 

anslutning från tidigare forskningsinsatser. Ledare för rörelserna har som funktion att inskola 

och vägleda nya medlemmar. De nya medlemmarna uppmanas att dela med sig av sina innersta 

tankar och hamnar genom detta i en beroenderelation där tilltro och tillit gör det svårt att lämna 

verksamheten. 

 

Enligt Liselotte Frisk (1998) är en av förklaringarna till den pågående religiösa förändrings-

processen förändringarna i samhället under 1900-talet. Detta har bland annat resulterat i att 

socialisationen mellan föräldrar och barn inte fungerat som tidigare. Sannolikheten att barnen 

ska välja samma livsåskådning som föräldrarna har minskat i takt med att nya influenser har 

ökat. 

 

En viktig orsak är urbaniseringen där människor som flyttar från byarna till städerna också 

flyttar ut ur det sociala sammanhanget. De går då ut ur detta sammanhang där det traditionella 

uppfattas som självklart. I det nya, det vill säga i staden, finns en pluralistisk miljö som både 
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försvagar trovärdigheten i alla meningssystem och även visa på nya influenser från olika 

livsåskådningar. 

 

Skolans icke-konfessionella undervisning har också medfört att den traditionella religionen inte 

är lika självklar som den var tidigare. I dagens religionsundervisning och den resterande 

skolundervisningen fyller inte kristendomen samma funktion och viktiga roll längre. Även 

familjebilden har ändrats och ser idag annorlunda ut i jämförelse med vad den gjorde för hundra 

år sedan. Vanligtvis är familjerna mindre och den mesta tiden tillbringas på skolan, dagis eller 

med fritidsaktiviteter. Detta gör att influenserna kommer från fler håll än tidigare och påverkan 

blir därför större. 

 

Med begreppet sekularisering menas enligt Frisk (1998) att minskad religiositet i samband med 

den religiösa förändringen som ägt rum samtidigt som den nutida moderniseringsprocessen i de 

västeuropeiska länderna. Det individuella kristna engagemanget har minskat och detta kan man 

bevisa med siffror vad gäller till exempel gudstjänstbesök. Något som också kan tas fasta på är 

att kyrkan har förlorat en stor del av sitt inflytande över samhället. Under 1960- och 1970-talet 

började de nya religiösa rörelser växa fram och samtidigt kunde man se en minskning i dels 

antal kyrkobesökare och dels antal engagerade inom den Svenska kyrkan. Vi anser att det inte 

nödvändigtvis behöver betyda att religiositeten i samhället minskar utan istället kanske antar 

andra uttryck, till exempel via nya religiösa rörelser och deras verksamhet. De nya religiös 

rörelser var inte bara populära under 1960- och 1970-talet utan har bibehållit, och inom vissa 

rörelser även ökat, sitt medlemsantal. De utgör nu mer ett alternativ till de traditionella 

kyrkorna. I Sverige har dock dessa rörelser inte slagit igenom på samma sätt som i till exempel 

USA. Att det förhåller sig så framgår av Frisk (1998) som pekar på religionssociologerna Stark 

och Bainbridge vilka hävdar att den sammanlagda religiositeten är lika stor som tidigare men 

den har tagit andra uttrycksformer än kristendomen. Frisk visar även på yrkessektorernas 

förändring under de senaste decennierna. Till exempel har lantbrukarna minskat i antal och det 

är här som kyrkan av tradition har sitt fäste. I dagens samhälle är det informations- och 

servicesektorn som dominerar i Sverige och det är just hos dessa som man hittar det största 

engagemanget inom nyreligiositeten. 
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Den amerikanske religionssociologen och professorn Wade Clark Roof utförde i början av 

90-talet en studie på personer ur den så kallade Babyboomgenerationen. 1  Han såg fyra 

förändringsmönster för religion under tiden 1960- till 1980-talet: 

                                                

 

1. Andlighetens återkomst 

2. Religiös och kulturell pluralism. Denna generation växte upp i ett pluralistiskt samhälle 

på ett annat sätt än tidigare och värderar därför detta positivt. De grundläggande vär-

deringarna var tolerans och respekt för varandra. 

3. Mångdimensionell tro och praktik. Denna generation lånar gärna religiösa element från 

andra traditioner. Andligheten karaktäriseras av kreativitet. 

4. Transformerade ”selves”. Självutforskning. 

 

Enligt religionshistorikern Mikael Rothstein (1997) framträder inte de nya religionerna på 

samma sätt i hela Västvärlden. I Skandinavien och i länderna runt Medelhavet har de religiösa 

grupperna haft svårt att få fäste. En anledning till detta kan enligt Rothstein vara att de skan-

dinaviska länderna är minst motiverade av religiösa världsförklaringar och att den traditionella 

religionen katolicism är ständigt stark kring Medelhavet. Han nämner även den politiska 

situationen i Östeuropa som en annan förklaring. Frisk (1998) skriver om politik- och social-

forskaren Ronald Inglehart som utkom med en bok 1977, The Silent revolution, där han 

förmedlande en teori om långtgående kulturell förändring som då höll på att ske i det väster-

ländska samhället. Han menade att ekonomiska, teknologiska och sociopolitiska förändringar 

de senaste decennierna har lett till att grundläggande värderingar inom religion, moral, politik, 

familj och miljö håller på att förändras. Grunden till hans teori är att människan under barn- och 

ungdomstiden kännetecknas av generationsspecifika upplevelser. Därefter att individen gärna 

håller kvar vid dessa värderingar genom hela livet. Eftersom att generationerna avlöser 

varandra blir det därför en långsam förskjutning av värderingarna. Ett exempel på detta är att 

generationer under andra världskriget präglades av detta och även av materiell otrygghet medan 

efterkrigstidens generationer präglas av välfärd och utbildning. Det är just den sistnämnda 

generationen som är engagerade i dagens nyreligiositet. 

 

 
1 Personer födda 1946-1964 (efterkrigsgenerationen) 
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3. Bakgrund 

3.1 Religionsdefinitioner 

Petter Gilhus (2003), professor i religionsvetenskap, påminner oss om att det är viktigt att vi i 

ett vetenskapligt sammanhang tydligt definiera hur begreppet religion och religiositet används. 

Den forskning som bedrivs inom detta område talar om substantiella respektive funktionella 

definitioner. Den substantiella definitionen innebär en definition av religionerna i innehållsliga 

termer, alltså vad en religion är. Denna definition fokuserar på det som är utanför det som kan 

bevisas, det transcendenta. Det innebär att den exkluderar allt från att vara religiöst som inte har 

några transcendentala referenser. Den religiösa tron utgörs av en uppsättning föreställningar 

och symboler vilka visar på en skillnad mellan den empiriska och den överempiriska. Det finns 

även ett flertal funktionella religionsdefinitioner. T.ex. fokuserar en del på individer och deras 

trosuppfattningar medan andra fokuserar på religionens roll i samhället. Exempel på de båda 

definitionerna är: 

 

Edward Taylor som enligt Gilhus (2003) pekar på en så kallad minimidefinition av religion, 

nämligen tro på andliga väsen. Detta klassas som en psykologiserande definition. Den kan gälla 

för alla religiösa system oavsett var de befinner sig på evolutionsskalan. 

 

Armin Geertz och Gavin Flood har enligt Gilhus (2003) formulerat två nyare definitioner som 

bygger på Taylors tidigare definition men som utvidgas genom att religionen placeras i ett 

socialt sammanhang. Geels definition lyder: 

 

Religion är ett kulturellt system och en social mekanism (eller institution) som styr och främjar 

idealtolkningen av tillvaron och idealpraxis med hänvisning till en eller flera transempiriska mak-

ter.2 

 

Geels menar att religion är en speciell art av kulturella tolkningsmönster och sociala meka-

nismer. Kultur och religion finns i människans tankar och i den sociala överföringen av 

föreställningar, värderingar och beteenden som finns i samhället. En viktig punkt i Geels tankar 

är att visa att religion är både besläktad med andra kulturella fenomen men att de även skiljer 

sig från dem. 

 

                                                 
2 Nya perspektiv på religion s.43 
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Flood inriktar sig å andra sidan mer på människor som berättande och dialogiska varelser. Hans 

definition lyder: 

 

Religioner är värdeladdade berättelser och beteenden som binder människor till deras mål (objec-

tives), till varandra och till ickeempiriska krav och väsen.3 

 

Geertz kombinerar en reduktionistisk och en hermeneutisk förståelsehorisont samtidigt som 

Flood mer inriktar sig på den senare. Gemensamt lägger de vikten på kulturen snarare än 

personlig övertygelse. 

 

Vi använder oss av en religionsdefinition som är mer allomfattande; som rör både innehåll och 

trosuppfattning, tro på ett högre väsen och människan och samhället. Vår definition är både 

funktionell och substantiell. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Som grund för vår undersökning använder vi till stor del den forskning som Frisk redogör för i 

avhandlingen Nya religiösa rörelser i Sverige, relation till samhället/världen, anslutning och 

engagemang (1993). I avhandlingen redogör Frisk för begreppet nyreligiositet och hur dessa 

rörelser förhåller sig till samhället och de traditionella religionerna. Dessutom beskrivs 

rörelsernas relation till samhället och världen, samtidigt som hon även diskuterar frågan om 

anslutning och engagemang. Då vi i vår uppsats vill undersöka de svenska förhållandena i 

frågan om anslutning använder vi oss också av Frisks Nyreligiositet i Sverige, ett religionsve-

tenskapligt perspektiv (1998) som på ett tydligt sätt knyter nyreligiositeten till svenska för-

hållanden. Frisk bygger sin avhandling på studier i form av intervjuer. Rörelsernas bakgrund 

beskrivs också ur ett sociologiskt och ett historiskt perspektiv. 

 

3.3 Definition av nya religiösa rörelser 

Nya religiösa rörelser (NRR) eller som de kallas på engelska New Religious Movements är 

idag ett vanligt förekommande och vedertaget fenomen. Denna definition kan av flera forskare 

som till exempel Liselotte Frisk anses inkorrekt eftersom de religiösa idéerna som man 

använder sig av ofta är föråldrade och därför kan de tre begreppen ny religiös rörelse proble-

matiseras. Enligt Geels och Wikström (1999) handlar det oftast inte om nya tankar utan istället 

                                                 
3 Nya perspektiv på religion s.43 
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om gamla idéer i ny tappning. De flesta så kallade nya religiösa rörelser växte fram under 

1960-talet och kan därför definieras som förhållandevis nya i jämförelse med till exempel de 

flera tusen år gamla världsreligionerna. 

 

Geels och Wikström (1999) rapporterar vidare att ordet religiös också blir problematiskt när det 

gäller graden av religiositet i de olika nya religiösa rörelserna. Detta beror på att vissa av dessa 

rörelser inte inbegriper något transcendent, högre, väsen i sin lära. De talas i stället ofta i termer 

som terapi och healing. 

 

Något som också ifrågasätter nya rörelsers legitimitet som religiösa rörelser är huruvida de är 

kommersiella eller inte. Detta är något som ofta förekommer inom nya religiösa rörelser där 

avgifter tas till exempel för olika kurser. I vår kultur ses detta som något som används av 

företag, inte av religiösa rörelser. Något som också kan inverka på om rörelsen ska betraktas 

som religiös eller inte är om de ger svar på de existentiella frågorna, speciellt frågan om livet 

efter döden. Det tredje och sista ordet rörelse delas upp i tre olika grader av engagemang; 

audiensrörelse, klientrörelse och kultrörelse där låg grad av engagemang krävs hos den 

förstnämnda och fullständigt engagemang krävs hos den sistnämnda. 

 

3.4 Kategorisering av nya religiösa rörelser 

Inom forskningen diskuteras även begreppen sekt och kult. Vid kategorisering av nya religiösa 

rörelser får ofta dessa ord en negativ klang. Från rörelsernas sida vill man därför undvika att 

använda dessa termer. Vi väljer dock att kategorisera Scientologerna och Hare Krishna som 

kulter. Kult definieras enligt Geels och Wikström (1999) som en religiös grupp som saknar 

kulturell kontinuitet med andra religiösa grupper i samhället. Det finns även kulturella drag av 

import från utomkristna traditioner, främst hinduism och buddhism, och/eller drag av kulturellt 

nyskapande med helt nya element. 

 

Geels och Wikström (1999) graderar engagemanget inom rörelserna i tre nivåer; audiens, klient 

och kult. Audiensrörelser klassas som de rörelser som kräver lägst engagemang från sina 

medlemmar. Här sprids budskapet främst genom böcker, tidskrifter, band, video, radio och 

ibland genom föreläsningar. Medlemmar inom dessa rörelser ställs inte inför några speciella 

krav. Klientrörelsen är mer organiserad och man finner ofta en terapeut-patient eller kon-

sult-klient relation till ledaren. Medlemmarna krävs på ett visst engagemang. Kultrörelsen är 

den mest organiserade och är ofta starkt hierarkiskt uppbyggd. Ledaren ses som en profet med 
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kunskap om den andliga världen och får/kan därför inte ifrågasättas. Fullständigt engagemang 

krävs av medlemmarna. 

 

Avslutningsvis kan vi då av det tidigare sagda sluta oss till att Scientologikyrkan och Hare 

Krishna definieras som kultrörelser. När det gäller grad av engagemang klassas Scientologi-

kyrkan i huvudsak som en klientrörelse eftersom man ofta finner en terapeutpatient relation. 

Hare Krishna kan ofta klassas som en audiensrörelse eftersom att man sprider budskapet genom 

att dela ut gratisböcker. Det är dock så att grad av engagemang inom rörelsen är svår att 

kategorisera då det varierar stort från person till person inom respektive rörelse. 

 

3.5 Psykologins framväxt 

Psykologin har enligt Frisk (1998) starkt påverkat nyreligiösa miljön och den ”vanliga män-

niskans” livsåskådning. Carl Gustav Jungs teorier har varit viktiga inom den nya religiositeten. 

Jung pekade på något som han kallade individuationen, vilken speglar en positiv bild av 

människan, då individuationen innebär människans möjlighet till självförverkligande. Denna 

process innebär bland annat att lära känna sitt omedvetna, den andra sidan av jaget. I dagens 

nya religiösa rörelser betonas religion, myt, fantasi, intuition och känsla och detta var något 

som Jung ansåg viktigt. 

 

Under 1950-talet utvecklades en annan inriktning inom psykologin, nämligen humanistisk 

psykologi. Abraham Maslow var här en viktig företrädare. Denna psykologi inriktade sig på 

den friska människan och dennes resurser. Begrepp som utveckling, välbefinnande och 

självförverkligande blev viktiga. Utifrån den humanistiska psykologi utvecklades sen en ny 

form av terapi som betonade just självförverkligande. Dessa terapier kom att kallas Human 

Potential Movement och de har varit en av de mest inflytelserika rörelserna i dagens New 

Age-strömningar. New Age (samlingsbegrepp för nyandliga tankar) är enligt Geels och 

Wikström (1999) både som social och ideologisk rörelse mycket heterogen och mångfacette-

rad. New Age karaktäriseras av en mångfald av begrepp där alla inte finns i varje ny religiös 

rörelse. Innehållet varierar i rörelserna även om man kan finna gemensamma drag hos flertalet 

av dem. 
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3.6 Hjärntvätt 

Ordet hjärntvätt förekommer ofta i sammanhang rörande engagemang i nya religiösa rörelser. 

Enligt Frisk (1998) betyder detta begrepp att de nya religiösa rörelserna skulle manipulera 

människor genom att ta kontroll över deras tankar. Begreppet hjärntvätt har sina rötter från 

1950-talet då amerikanska krigsfångar i Korea tvingades till tankereformationsprogram för att 

omvändas till kommunismen. Frisk menar vidare att detta begrepp motsägs av all befintlig 

vetenskaplig forskning om omvändelse, anslutning och avfall. Detta kan bekräftas genom att 

det visat sig svårt för nya religiösa rörelser att rekrytera anhängare. Det är heller inte svårt att gå 

ut ur dessa rörelser. Religionsvetenskaplig forskning visar att de flesta så småningom spontant 

lämnar rörelsen. Det går heller inte att jämföra de amerikanska krigsfångarnas miljö och villkor 

med de nya religiösa rörelsernas situation. Det förekommer dock andliga discipliner avsedda 

för att åstadkomma förändringar hos individen. Detta kan bland andra vara regler som be-

gränsar sömn och sexualitet. Viktigt att komma ihåg här är att dessa inte skiljer sig speciellt 

mycket från regler i liknande situationer hos de mer etablerade religionerna, till exempel 

klosterväsendet. 

 

Argument för hjärntvättsteorin har varit att medlemmarna hindras från att tänka självständigt 

genom att tvivel förbjuds. Detta är något självklart för anhängare och kan därför anses fel att 

diskutera då det är en av rörelsernas grundstenar. De nya religiösa rörelserna leds oftast av en 

auktoritär ledare som sägs ha en speciell kontakt med det gudomliga. Det blir därför självklart 

för anhängarna att lita på dennes ord och inte ifrågasätta. Ett annat viktigt område som kritiseras 

av utomstående är medlemmarnas relation till familjen och vänner. Anhängarna umgås oftast 

inte med dem i samma utsträckning som tidigare utan tvingas mer eller mindre bryta kontakten. 

De får en ny ”familj” hos rörelsen och släpper då taget om sin riktiga familj. Frisk anser vidare 

att hjärntvättsteorin är en form av demonisering som kan göras trovärdig i vår sekulariserade 

kultur. Genom att sjukdomsförklara anslutning till nya religiösa rörelser blir dessa rörelser ett 

fenomen som inte behövs tas på allvar utan enbart hävda att anhängarna måste botas från 

sjukdomen. För vissa kan detta upplevas som en hjälp att bli fri från ansvar och att lämna 

rörelsen. De var då sinnesförvirrade och manipulerade. Hjärntvättsteorin kan också vara ett 

”stöd” eller en orsak för föräldrar till barn som plötsligt beslutar sig för att ansluta till en ny 

religiös rörelse. Dessa orsaker eller förklaringar får stöd i massmedia som ofta skriver negativt 

om dessa rörelser. 
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Avslutningsvis vill vi också nämna föreningen FRI. Frisk (1998) pekar i sin avhandling på att 

de nya religiösa rörelserna ofta brukar komma i konflikt med samhället men att detta motstånd 

minskar successivt med tiden. Olika organisationer har bildats som motstånd mot dessa rörelser 

sedan slutet av 1970-talet. Deras mål är att informera om rörelsernas destruktivitet. I Sverige 

finns sedan 1984 föreningen FRI, Föreningen rädda individen. Denna förening består av 

människor som är vänner och anhöriga till anhängare av de så kallad destruktiva rörelserna. 

Gruppens främsta argument mot rörelserna är att de utnyttjar ungdomars osäkerhet och 

idealism, att de använder sig av falsk varudeklaration, att deras verkliga mål är makt och pengar 

och att de använder psykiskt och ibland fysisk våld mot medlemmarna. Enligt FRI har cirka 70 

personer i Sverige avprogrammerats från rörelserna, varav 20-30 scientologer och två Hare 

Krishna-medlemmar. 
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4. Hare Krishna och Scientologerna 

4.1 Rörelsernas syn på samhället 

Hur stämmer då de teorier vi redogjort för in på de nya religiösa rörelserna som vi har valt? 

Innan vi beskriver det specifika i var och en av dessa rörelser ska vi under denna rubrik klargöra 

Hare Krishna-rörelsen och Scientologikyrkans syn på samhället. Klart är att ingen av rörel-

sernas ideologiska budskap står i strid med lagar eller regler i det Svenska samhället. Det enda 

motstånd som kan sägas finnas är från media och deras bevakning av avhoppare från de båda 

rörelserna, där speciellt Scientologerna den senaste tiden har stått inför en hård granskning. 

 

Frisk (1993) redogör för att Krishna-rörelsens ideal är ett samhällssystem, där det finns fyra 

klasser av människor indelande efter egenskaper och utbildning, inte efter i vilken familj man 

fötts. Brahmanerna ska fungera som andliga ledare och rådgivare, kshaitriyer som världsliga 

med verkställande makt, vaishyer som näringsidkare (jordbruk och handel) och sudraer som 

kroppsarbetare. Man har också apokalyptiska trosföreställningar, i det att man menar att en 

kollaps av det nuvarande samhällssystemet är nära förstående och att ett Gudscentrerat 

samhälle då kan bli möjligt. 

 

Scientologerna är en rörelse på frammarsch, vilket även gäller för svenska förhållanden. 

Rörelsen engagerar sig i hög grad i olika program och bl.a. ger man ut tidskrifter. Man har 

också hand om ett drogrehabiliteringsprogram som är populärt världen över. För att ge 

Scientologins skrifter så stor spridning som möjligt har kyrkan grundat två bokförlag, en 

filmstudio och en produktionsenhet för bandinspelningar. Verksamheten inkluderar en stor stab 

som arbetar för att översätta Scientologins skrifter till mer än 50 olika språk. 

(www.scientologi.nu) 

 

4.2 Hare Krishna 

4.2.1 Historia 

För att förstå Hare Krishna rörelsens historia krävs ett studium av personer och händelser. Frisk 

(1993) redogör för att A. C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eller Srila Prabhupada som han 

kallas av anhängarna, föddes i Indien år 1896. Redan som ung träffade han sin guru, Srila 

Bhaktisiddanta Saraswati, son till Bhaktivinoda Thakura. Thakura, hade under 1800-talet 

återupplivat bhakti-traditionen vars förgrundsgestalt var Sri Krishna Chaitanya. Srila Bhakti-

siddanta bad Swami Prabhupada (som då hade ett annat namn) att sprida Krish-
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na-hängivenheten över hela världen. Detta var starten på det som skulle bli Hare Krishna 

rörelsen. 

 

70 år gammal tar Swami Prabhupada rörelsen till USA och sprider budskapet genom föredrag 

och kirtana, det vill säga att sjunga Krishna-mantrat. Från början betonades inte den stränga 

livsstil som senare kom att karaktärisera rörelsen, och medlemmarna bodde inte heller kollek-

tivt. Tyngdpunkten låg på kirtana och på prasadam, mat offrad till Krishna. 

 

För att förstå hur Hare Krishna rörelsen är uppbyggd är det viktigt att vara medveten om de 

problem som rörelsen har haft. Frisk (1993) hänvisar till sociologiprofessor Rochfort (1987) 

som beskriver rörelsens utveckling i USA som allt mer problemfylld från mitten av 1970-talet. 

Dels hade man finansiella problem och dels problem att rekrytera nya medlemmar eftersom de 

motkulturella strömningarna började förlora sin kraft. Sankirtana, som ursprungligen innebar 

att sjunga Hare Krishna på allmänna platser och distribuera litteratur, fick därför allt mer en 

ekonomisk inriktning. Vissa av rörelsens centra började sälja olika småsaker utan samband med 

Krishna-rörelsen, eller be om donationer till välgörande ändamål utan att precisera vilket 

ändamålet egentligen var. En del av medlemmarna klädde sig ofta i vanliga kläder för att dölja 

sin identitet som Krishna-hängiven. 

 

Rochfort (1987) menar att denna strategi gjorde Krishna-rörelsen än mer misstänkt i allmän-

hetens ögon, och medlemmar lämnade rörelsen eftersom de tappat förtroendet för ledarna. Mot 

slutet av 1970-talet ökade också antikultrörelsens inflytande i samhället. Hare Krishna rörelsen 

har genomgått många kriser under sin historia, men idag har rörelsen centra över hela världen 

och uppges omfatta cirka 10 000 initierade hängivna. Frisk (1993) rapporterar att det är svårt att 

uttala sig om hur många medlemmar som lämnat rörelsen; enligt en undersökning hade dock 

nära hälften av dem som initierats i Storbritannien 1977-84 lämnat rörelsen 1984. Av dessa 

uppgavs över hälften ha lämnat rörelsen till följd av problemen med ledarskap i början på 

1980-talet. Rörelsen har en omfattande bokutgivning och 1981 uppges Swami Prabhupadas 

böcker ha tryckts i sammanlagt 85 miljoner exemplar. 

 

4.2.2 Organisationens syfte och ledarskap 

De flesta Hare Krishna medlemmar lever i kolonier, även om det de senaste åren också blivit 

möjligt att vara deltidsmedlem och leva ute i samhället. Krishna-rörelsen har därmed tagit 

steget att även fungera som en slags församling. Frisk (1993) redogör för att det i varje land 
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finns ett eller flera lokala tempel, som vart och ett har en tempelföreståndare som årligen 

lämnar rapport till den internationella Governing Body Commission (GBC), bestående av 

fjorton män som handhar rörelsens administrativa affärer. I Sverige är alla lokala tempel 

fristående och ekonomiskt självständigt, organiserade som ideella föreningar tillhörande 

Internationella sällskapet för Krishnamedvetande, ISCON-Sverige. Förutom att vara medlem, 

dvs. heltidsdedikerad hängiven, kan man också vara ”stödmedlem” för ett par hundralappar om 

året. Idealet är att stödmedlemmar ska ge hälften av sin inkomst till rörelsens, något som dock 

enligt representanter för rörelsens inte fungerar i väst. 

 

Krishna-rörelsens verksamheter handlar mest om mission genom sådant som bokförsäljning, 

söndagsfester, radioprogram, föredrag och servering av vegetarisk mat. Till missionen hör 

också kurser i Bhagavad-Gita och vegetarisk matlagning. 

 

4.2.3 Rekrytering 

Alla aktiviteter för att sprida Krishna-medvetande uppfattas som viktiga från rörelsens sida. 

Vanligt är att distribuera gratisböcker på gatorna och samtidigt be om en donation för dessa. I 

enlighet med indisk tradition uppfattas detta utbyte positivt. Givaren får möjlighet att läsa om 

Krishna-medvetande, samtidigt som givandet är en ynnest i sig. I Sverige säljs årligen tiotu-

sentals böcker men dock initieras bara några få nya medlemmar vanligen varje år. 

 

4.2.4 Ideologi och trosföreställning 

Yoga och meditation är en viktig del i Hare Krishnas ideologi. Frisk (1993) berättar att enligt 

Krishna-rörelsen är andra yogasystem än det man inom rörelsen rekommenderar svåra att 

praktisera i vår tidsålder. I Kali-yuga, den form son rörelsen rekommenderar, bör man prakti-

sera sankirtana, det vill säga sjunga Guds namn. En initierad bör upprepa mantrat Hare Krishna 

… minst 1 728 gånger varje dag, vilket tar åtminstone 1,5 timmar. 

 

Den absoluta sanningen, eller gud, har enligt Krishna-rörelsen tre aspekter. Brahman, den 

opersonliga alltgenomträngande anden, Paramatma, översjälen som dväljs inom alla levande 

varelser, och Bhagavan, gudomens högsta personlighet manifesterad i Krishna vars kropp inte 

är besmittad av materiell natur utan transcendent och oförgänglig. 
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En viktig ritual är att offra all mat till Krishna och sedan äta den (prasada). Om man äter 

Krishna-prasada blir man smittad av Krishna-medvetande. Denna tanke ligger delvis bakom 

rörelsens vegetariska restauranger, som kallas Govinda. 

 

Inom Hare Krishna rörelsen utgår allt från Krishna, det gäller att komma i kontakt med den 

absoluta sanningen. Frisk (1993) skriver att allt manifesterat är en manifestation av Krishnas 

energi, och Krishna anses också vara den ursprungliga orsaken till den materiella manifesta-

tionen. Krishna-rörelsen svarar inte på frågan varför de levande varelserna från början be-

tingades, inte heller på när detta skedde. Det poängteras dock att människan har en fri vilja och 

att hon är betingad till följd av sin önskan att härska över den materiella existensen, och man 

måste höja sig till en annan plattform än den materiella för att komma ur den. Om man 

förbinder materien med den absoluta sanningen genom att använda den i dess tjänst återfår den 

sin andliga kvalitet. 

 

4.3 Scientologikyrkan 

4.3.1 Historia 

Scientologikyrkan grundades i början av 1950-talet av den amerikanske författaren och 

nyandliga gurun L. Ron Hubbard. Andersson (1967) skriver att Hubbard tidigare mest gjort sig 

känd som produktiv författare av äventyrs- och sciencefictionberättelser. Det berättas två helt 

olika historier om Hubbard av scientologianhängare och kritiker. Anhängarna menar att han 

under hans sin uppväxt kom i kontakt med olika folkslag och deras sätt att leva. Som ung följde 

han sina föräldrar till Asien, och därav det österländska inflytandet i hans lära, till exempel 

själavandringen. De menar vidare att Hubbard under andra världskriget tjänstgjorde inom 

flottan och fick stor uppskattning men skadades och hamnade på sjukhus. Det var där som han 

tillämpade sina idéer och fantastiskt nog blev frisk. Detta gjorde att han ägnade hela sin tid åt 

forskning. Kritikernas version ser lite annorlunda ut. Enligt dessa studerade Hubbard till 

civilingenjör vid George Washingtons universitet, men var tvungen att hoppa av på grund av 

dåliga betyg. Efter detta gick han in i flottan men blev snart omplacerad eftersom han ansågs 

oduglig. Han sjukskrev sig då men när ingen kunde se några tecken på sjukdom, trodde man att 

han gjorde detta för att få pension betald av staten. Anledningen till att han grundade Scien-

tologikyrkan sägs vara hans makt- och pengabegär. 

 

Frisk (1993) anger att Hubbard omkring år 1948 skapade en form av terapi för mentalt helande 

som han kom att kalla dianetik. 1950 grundades en stiftelse för att utöva dianetiken men strax 
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uppstod problem. Få människor deltog och inställningen till dianetiken var negativ, bland 

läkare och psykiatriker. Hubbard lämnade stiftelsen och startade scientologin. Denna nya 

rörelse blev auktoritär under Hubbards kontroll. Han motarbetade alla idéer som inte kom från 

honom själv och de som inte följde hans direktiv avskedades. Scientologikyrkan har mött 

kraftigt motstånd genom åren. Bland annat var den förbjuden i några delstater i Australien i 

slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Andersson (1967) visar på att det gick så långt att 

Scientologiläran prövades i domstol i USA. Som svar på tal hävdade Hubbard att scientologin 

var en religion och därför kunde han inte fällas för sina idéer på grund av religionsfriheten. 

 

Frisk (1993) anger att Scientologirörelsen ökade snabbt i omfång och enligt de själva fanns det 

1970 118 kyrkor i 20 länder världen över. 1992 fanns det 1039 Scientologiorganisationer i 74 

länder. Under 1980-talet har många oberoende Scientologiorganisationer växt fram runt om i 

världen av avhoppade Scientologimedlemmar. 

 

Hubbard lämnade rörelsen 1966. Hans död 1986 har inte nämnvärd påverkat rörelsen som 

sådan. 

 

Rörelsen kom till Sverige 1967 och idag finns det tre större centra i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. I Sverige beräknas ca 10 000 personer någon gång ha gått en scientologikurs medan 

den totala siffran i världen ligger på ca 7 miljoner. Hur många medlemmar som finns runt om i 

världen finns det inga säkra siffror på eftersom att många bara går enstaka kurser. Andersson 

(1967) skriver dock att han tror på en siffra mellan 2 och 25 miljoner i världen och 500-20 000 

i Sverige. Scientologernas viktigaste bok Dianetik hade enligt Frisk (1993) redan 1987 sålts i 

45000 exemplar enbart i Sverige och 1992 hade den sålts i 15 miljoner exemplar i hela världen. 

 

4.3.2 Organisationens syfte och ledarskap 

Scientologikyrkor är hierarkiskt uppbyggda. Överst finner man de högsta prästnivåerna för 

auditering och träning. Auditering är en form av personlig vägledning mellan den nya med-

lemmen och en auditör (pastor under utbildning). Det sägs vara en logisk ordning av organi-

sationen som speglar den andliga processen för församlingsbornas vandring uppför bron. 

(www.scientology.org) 
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Den kyrkliga hierarkin är parallell med en företagsstruktur. Varje kyrkligt bolag sköts ideellt 

och har sin egen styrelse ansvariga för olika aktiviteter. Dessa kyrkor är grunden till ett 

internationellt nätverk som inkluderar hela världen. 

 

En person, som är utbildad och kvalificerad att hjälpa individer till förbättring genom audite-

ring, kallas för auditör. Auditör definieras som en som lyssnar, från latinets audire, vilket 

betyder höra eller lyssna. En auditör är en pastor eller pastorsstuderande inom Scientologi-

kyrkan. (www.scientologikyrkanisverige.info) 

 

Scientologerna har sitt eget drogrehabiliteringsprogram som enligt dem själva ger goda resultat. 

Narconons drogrehabiliteringsprogram använder sig av helt drogfria metoder utvecklade av L. 

Ron Hubbard, for att ge drog- och alkoholmissbrukare ett nytt liv. Narconon, vilket betyder 

inga droger, används idag hos mer än 50 rehabiliteringscentra i 21 olika länder runt om i 

världen. Mer än en kvarts miljon människor har idag enligt Scientologikyrkan blivit drogfria 

genom tillämpning av L. Ron Hubbards drogrehabiliteringsteknologi. (www.scientologi.nu) 

 

Scientologikyrkan bedriver även rehabilitering for kriminella. Criminons rehabiliteringspro-

gram bygger på att man lokaliserar och hanterar de underliggande orsakerna till kriminalitet. 

Criminon, vilket betyder inga brott, bedriver verksamhet i 750 fängelser över hela världen och 

använder delar av Scientologins lära. (www.scientologi.nu) 

 

Inom Scientologikyrkan bedriver man också av välgörenhets- och utbildningsaktiviteter. 

Association for Better Living and Education (ABLE) bildades 1988. Denna har rätten att 

auktorisera grupper som arbetar för social förbättring. Kravet är att de använder L. Ron 

Hubbards metoder, (www.scientologi.nu) 

 

4.3.3 Rekrytering 

En av de viktigaste prioriteringarna för Scientologikyrkan är att rekrytera medlemmar. Ser vi 

till Sverige är medlemsantalet inte speciellt högt. För att nå ut till folket använder man sig av 

bokförsäljning och personlighetstester ute på gatorna. Blir personen i fråga intresserad bjuder 

man in dem till kyrkan. Man bjuder också in till olika kurser för en mindre summa. Dessa 

kurser kan bestå i att finna dig själv som människa. Det finns många steg i detta kurssystem och 

hela tiden kan man klättra på stegen och bli högre utbildad inom Scientologikyrkan. Sciento-
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logikyrkan arbetar också med att hjälpa företag med organisation och ledarskap. Ett exempel 

som man arbetat med är att hjälpa företag med anställningsintervjuer. 

 

4.3.4 Ideologi och trosföreställning 

Hubbard hämtade inspiration från många olika håll. Inom dianetiken finns spår av Sigmund 

Freuds idéer och de högre nivåerna liknar den armeniska mystiker och filosofen G. I. Gurdjieffs 

läror. Hubbard var också inspirerad av svartmagi. Många anhängare menar att Hubbard 

återupptäckt gammal österländsk visdom och lagt in modern vetenskap på den. 

(http://sv.wikipedia.org) 

 

Scientologin bekräftar att det finns något som de kallar det högsta väsendet. Scientologi tror att 

enbart genom total andlig upplysning kan man upptäcka och förstå det högsta väsendet. 

Scientologi består vidare av en mängd kunskap som bygger på vissa fundamentala sanningar. 

Viktigast bland dessa sanningar är att människan är en andlig varelse och att hennes erfaren-

heter sträcker sig långt bortom en enda livstid. Man anser att Människans förmågor är obe-

gränsade. Scientologin uppfattar att människan är i grunden god och att hennes andliga 

frälsning beror på henne själv, förhållandet till andra samt att uppnå broderskap med univer-

sum, (www.scientology.org) 

 

Scientologikyrkan har sin egen trosbekännelse. Den beskriver vilka rättigheter människor har i 

olika punkter. Ett exempel är att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med 

lika rättigheter, (www.scientologi.nu) 

 

Tron på ”tillvarons dynamiska princip” är en viktig del i läran om människan. Denna princip 

består av åtta olika delar; de så kallade ”åtta dynamikerna”. Den första är jaget vilket är strävan 

att överleva som individ. Den andra är skapande och rymmer familjeenheten och uppfostran av 

barn för att säkra framtidens överlevnad. Den tredje är gruppens överlevnad vilket är driv-

kraften för att överleva. Gruppen kan vara samhället, vänner, företag, land etc. Den fjärde är 

släkte eller art, det vill säga människosläktet. Den tredje och fjärde dynamiken hör samman så 

att om Sverige skulle vara tredje dynamiken för oss svenskar skulle alla nationer i världen 

utgöra den fjärde dynamiken. Den femte är livsformer vilket är drivkraften att överleva som 

livsformer (människor) och även med hjälp av livsformer såsom djur och växter. Det innefattar 

allt levande. Den sjätte är det fysiska universum som har fyra beståndsdelar: materia, energi, 

rum och tid. Det är drivkraften för människan att överleva med hjälp av de fyra beståndsde-
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larna. Den sjunde är den andliga dynamiken, viljan att överleva som andlig varelse eller livet 

självt. Till det andliga räknas varandet, förmåga att skapa, förmåga att åstadkomma överlevnad 

eller att överleva. Den sjunde dynamiken skiljer sig från det fysiska universum och kallas 

”livets källa”. Den åttonde och sista dynamiken är drivkraften att existera som oändlighet och 

kallas också ofta för Gud, det Högsta väsendet eller Skaparen. L. Ron Hubbard uttryckte det så 

att först när den sjunde dynamiken är uppnådd kan man upptäcka den sanna åttonde dynamiken, 

(www.scientologi.nu) 
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5. Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka varför människor väljer att ansluta sig till nya 

religiösa rörelser. 

De frågor vi vill få besvarad är: 

 

1. Vilka existentiella behov anser människor att Scientologikyrkan respektive Hare 

Krishna kan uppfylla? 

2. Vilka likheter och skillnader anger människor i sitt val av anslutning till Scientologi-

kyrkan respektive Hare Krishna rörelsen? 
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6. Metod 

6.1 Kvalitativ intervju 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Enligt Svensson och 

Starrin (1996) har kvalitativa intervjuer som syfte att upptäcka inte tidigare kända företeelser. 

Ordet kvalitativ kommer från latinets qualitas och betyder beskaffenhet, egenskap eller sort. 

Kvalitativ intervju är därmed en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenhet 

eller egenskapen hos någonting eller någon. 

 

Varje intervju är en unik social interaktion, ett samtal mellan människor som är som främlingar 

för varandra, med syftet att samla information. Forskningen skiljer mellan två typer av 

intervjuer, nämligen standardiserad och ostandardiserad intervju. I den förstnämnda används ett 

formellt strukturerat schema av intervjufrågor. Den kvalitativa intervjun är icke standardiserad. 

Den utgår istället ifrån antagande att vi från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga. Det 

är viktigt att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara viktigt för 

situationen och syftet med undersökningen. I den kvalitativa intervjun utvecklas därför nya 

frågor och svar som en följd av tidigare frågor och svar. Under intervjuerna är det viktigt att 

intervjuaren är uppmärksam, vaken och fantasirik. Därför är dessa intervjuer oförutsägbara och 

innehåller överraskningar. Intervjuarens roll är att vara en medskapare till intervjuns resultat 

genom sin interaktion med intervjupersonen. Patel och Davidson (2003) framhåller att vi vid 

kvalitativa intervjuer aldrig ska tala om vad som är rätt eller fel svar. Dessutom betonar de att 

det är viktigt att intervjuaren har goda förkunskaper och är väl förberedd vid intervjuer. 

Svensson och Starrin (1996) menar att en bra intervju kännetecknas av att intervjupersonen 

lyckas med att bygga upp ett sammanhängande begripligt resonemang, att förstå ett specifikt 

budskap. 

 

6.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är enligt Svensson och Starrin (1994) en tolkningsmetod som tillämpas på texter, 

utsagor och handlingar. Metoden som fått namn av gudarnas budbärare, Hermes, vilket innebär 

att man inom hermeneutiken söker upptäcka och förstå ett budskap. Metoden kännetecknas av 

innebörden i de frågor som ställs samt av arten av den kunskap som söks. Studieobjektet utgörs 

av mänskliga handlingar och företeelser i vissa sammanhang. Vår uppsats som är inriktad på att 

förstå och upptäcka orsaker till anslutning till Scientologikyrkan och Hare Krishna rörelsen 

söker efter kunskap om hur intentioner hos människor samspelar i ett sammanhang av tid, rum 
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och mening. Detta betyder att människan betraktas som intentionell, det vill säga att männi-

skans handlande inte orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll utan att hon förhåller 

sig till det som sker inom och utom henne, helt enkelt att hon vill något och är en handlande 

varelse. 

 

Det är arten av den sökta kunskapen som skiljer den kvalitativa, hermeneutiska forskningen 

från den kvantitativa. Målet för den kvalitativa analysen och tolkningen i hermeneutisk 

forskning är således aldrig ett sökande efter egenskaper och innebörden i syfte att möjliggöra 

mätning. Målet är att förstå handlingar och företeelser var för sig som en helhet, vilket ger en 

möjlighet att förstå och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras unika sam-

manhang. 

 

6.3 Urval och avgränsning 

När vi gjorde vårt urval var målet att personerna som vi intervjuade skulle representera ett vitt 

spektra av olika positioner inom respektive rörelse. Vårt mål var också att få en jämn fördelning 

vad gäller grad av engagemang i respektive rörelse. Enligt Trost (2005) ska urvalet vara 

statistiskt representativt. Vi hade önskat att vårt val av respondenter skulle uppfylla dessa krav. 

Vår ambition var inte möjlig att uppnå eftersom att vi enbart hade fyra informanter från 

respektive rörelse. 

 

Anledningen till valet av Hare Krishna rörelsen och Scientologikyrkan är att de representerar 

två olika typer av nya religiösa rörelser. Hare Krishna rörelsen har en trosföreställning som 

inbegriper tron på en personlig gud, medan Scientologikyrkan som talar om ett opersonligt 

högre väsen saknar denna trosföreställning. 

 

6.4 Källkritik 

Den litteratur vi läst har varit uppdaterad inom ämnet och har därför enligt oss gett en bra och 

relevant bild. Det har inte funnits allt för mycket litteratur om det specifika ämnet. Därför har vi 

letat oss till Internetkällor. Dessa kan anses mindre pålitliga då de ständigt uppdateras och 

förändras. Vi har dock avgränsat oss till att använda respektive rörelses egen hemsida. 
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7. Resultatredovisning 

I den följande redovisningen av de intervjuer som vi genomfört för att kunna besvara de frågor 

vi ställt oss redovisar vi endast de svar som är relevanta för vårt syfte. 

 

Vi har valt att kalla informanterna person A-H. När vi ordagrant återger svaren görs detta inom 

citattecken. 

 

7.1 Person A, Scientolog 

7.1.1 Bakgrund 

Person A: Denna är en 67-årig pensionerad kvinna som arbetar heltid på inom Scientologi-

kyrkan. Hon har universitetsutbildning och har tidigare arbetat som farmaceut och inom politik. 

Person A har tidigare varit med i Svenska kyrkan och var under en tid aktiv Scientolog och 

samtidigt medlem i Svenska kyrkan. 

 

7.1.2 Orsaker till anslutning 

Person A hade innan medlemskapet läst lite om Scientologikyrkan men hade dock ingen större 

tidigare erfarenhet. Sin första kontakt fick hon via ett personlighetstest som väckte hennes 

intresse. Hon ansåg sig själv vara en ”letare” eftersom hon kände att hon inte kunde hjälpa 

människor på det sätt hon ville genom att sälja piller. Tidigare brukade hon gå i Svenska kyrkan 

på söndagar och bekänna sina synder, men tyckte inte att detta hjälpte utan samma ”problem” 

återkom vecka efter vecka. Hon upplevde alltså att hon behövde en förändring i sitt liv, vilket 

inte kunde ske inom Svenska kyrkan. Därför sökte hon sig till Scientologikyrkan. Vid anslut-

ningstillfallet låg hon i skilsmässa och hon kände att engagemanget inom Scientologikyrkan 

hjälpte henne att klara situationen på ett bra sätt. ”Det blev en lycklig skilsmässa mycket tack 

vare Scientologikyrkans hjälp.” Det som lockade inom Scientologin var speciellt dianetiken 

som hon ville fördjupa sig i. Hon såg en tydlighet och en sanningshalt i Scientologins budskap. 

Detta intresse fick som följd att hon tog olika kurser inom Scientologi. Hon böljade snabbt 

arbeta inom kyrkan som informationsansvarig där hon på ett bra sätt kunde utnyttja sina 

politiska kontakter. 

 

7.1.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan 

Arbetet på heltid inom Scientologikyrkan präglar hennes liv. Hon säger att hennes engagemang 

inte påverkar resten av hennes familj som inte är Scientologer. Hon berättar att barnen ibland 
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kommer och hälsar på vid kyrkan. Anslutningen har inneburit att hon som person har blivit en 

bättre människa då hon speciellt känner att hon kan hjälpa andra människor på ett annat sätt än 

tidigare. Trots skilsmässan är hon idag en livsglad människa med goda utsikter inför framtiden, 

där arbetet inom Scientologikyrkan är och kommer att vara en stor del av hennes liv. 

 

7.1.4 Trosuppfattning 

Person A säger sig ha en personlig tro, vilket hon menar är vanligt inom Scientologikyrkan. 

Hon säger att tron ofta beror på vilken uppfostran man fått tidigare i livet. Hon har inte helt 

släppt den kristna traditionen då hon ibland ägnar sig åt böner på kvällarna. L. Ron Hubbard 

ändrar ingens tro utan tar den till en ytterligare dimension. Hon berättar vidare att hon under sin 

skoltid umgicks mycket med andra människor från olika kulturer och religioner vilket hon 

tycker är viktigt än idag. 

 

Hennes gudsbild består i att hon tror på en högre makt till vilken människan ska ha en re-

spektfull och vördnadsfull attityd. Denna högre makt har hon svårt att beskriva, men menar att 

det den är något mer än människan. Frågan om det är viktigt att hennes trosföreställning är 

vetenskapligt bevisad eller inte är det inte speciellt viktigt för Person A. Det viktigaste är att 

göra som L. Ron Hubbard säger, och det som är sant är sant för dig och detta kan ingen 

ifrågasätta. 

 

7.1.5 Syn på organisation och ledarskap 

Person A anser att det svenska samhället i allmänhet har mycket att lära av Scientologikyrkans 

organisation och ledarskap. Scientologikyrkan utbildar olika företag inom olika tekniker, till 

exempel anställningsintervjuer. Detta är vanligt ute i Europa men Person A anser att detta även 

skulle tillämpas i Sverige. ”Företag och organisationer i Sverige skulle vinna mycket på att 

använda sig av våra metoder gällande organisation och ledarskap.” 

 

7.2 Person B, Scientolog 

7.2.1 Bakgrund 

Person B: Denne är en 45-årig man. Han arbetar som egen företagare inom teknik. Han har en 

4-årig teleteknisk gymnasieutbildning. Person B har ingen tidigare religiös bakgrund. Intresset 

för Scientologikyrkan väcktes när han arbetade i Genève utan familj och tillbringade därför 

mycket tid ensam. 
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7.2.2 Orsaker till anslutning 

Person B kom i kontakt med Scientologikyrkan genom att läsa en bok om dianetik. Efter detta 

tog han själv kontakt med rörelsen och hans intresse stegrades. Hans reaktion vid kontakten var 

att det verkade intressant, spännande och annorlunda. Person B lockades speciellt av det 

funktionella inom Scientologikyrkan. ”Jag upplevde fungerande metoder för att bota sjukdo-

mar. Eftersom att jag själv led av svåra magproblem som blev mycket bättre via de tekniker jag 

fick prova fick jag ett direkt bevis på att Scientologikyrkans metoder fungerar”, säger Person B. 

 

7.2.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan 

Person B:s engagemang har stegrats successivt inom Scientologikyrkan. Hans engagemang har 

gjort att han har kunnat hjälpa andra människor, men framför allt har han själv fått hjälp på alla 

plan i livet. ”Jag mår bättre som människa när jag är osjälvisk och får hjälpa andra människor”, 

säger Person B. Han säger vidare att han har fått bättre självförtroende tack vare Scientologi-

kyrkan vilket bland annat har hjälpt honom med sitt egna företag. 

 

7.2.4 Trosuppfattning 

Person B tror på Scientologikyrkans egen trosbekännelse vilken ska leda till en bättre framtid 

och värld. Han tror på ett högre väsen eller samband. ”Det är inte viktigt vad det är utan jag vet 

bara att det finns något där ute.” Alla människor har rätt till sin egen tro och ingen kan därför 

ifrågasätta den. 

 

7.2.5 Syn på organisation och ledarskap 

Person B anser att organisationen och ledarskapet fungerar bra och vill därför inte ändra på 

något speciellt. Han anser också att organisationen och ledarskapet inom rörelsen är en 

anledning till att det fungerar så pass bra som det gör. Eftersom han själv är egen företagare har 

han ett ”gott öga” för just denna organisation och ledarskap och tillämpar vissa av Scientolo-

gins organisations- och ledarskapsdelar i sitt eget förestag. 

 

7.3 Person C, Scientolog 

7.3.1 Bakgrund 

Person C: Denna är en 59-årig kvinna. Hon arbetar som barnmorska på heltid samtidigt som 

hon är ideellt engagerad inom Scientologikyrkan. Hon känner starkt för Scientologins yrkes-

metoder inom sin yrkesroll. ”Jag märker ju att det fungerar.” Tidigare arbetade hon som 
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sjuksköterska i Etiopien. Hon har ingen direkt religiös bakgrund utan bara erfarenheter från den 

undervisning i skolan som var inriktad på kristendomen. 

 

7.3.2 Orsaker till anslutning 

Person C kom i kontakt med Scientologikyrkan genom en före detta arbetskamrat som var 

medlem sedan tidigare. De båda brukade diskutera Scientologi och till slut bestämde hon sig för 

att läsa en bok om dianetik. Efter att hon läst boken väcktes hennes intresse för rörelsen och hon 

bestämde sig för att undersöka saken vidare. Hon hade innan detta inga tidigare erfarenheter av 

Scientologikyrkan. En tid efter att hon läst diverse böcker beslöt hon sig för att gå kurser inom 

bland annat auditering, tillsammans med sin väninna. 

 

Ända sedan tonåren hade hon haft funderingar på att det måste finnas något mer än bara livet 

och döden och sökte då något som hade svar på detta. Hon tyckte sig finna detta inom Scien-

tologikyrkans budskap. ”Jag ville hitta något som var praktiskt tillämpbart och det gjorde jag 

genom Scientologi.” 

 

7.3.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan 

Från det att hon började gå kurser inom Scientologikyrkan har hon haft stort engagemang. 

Hennes stora intresse inom rörelsen är synen på psykiatrin. Hon anser att Scientologikyrkans 

metoder är bättre än den offentliga sjukvårdens psykiatri, och borde därför tillämpas i dess 

ställe. 

 

Innebörden av Person C:s engagemang inom Scientologikyrkan kan ses över hela hennes liv då 

hon anser sig själv ha utvecklas på alla plan som människa. ”Livet är som att läsa en karta, bara 

man följer vägen kommer man till målet.” 

 

7.3.4 Trosuppfattning 

Person C säger sig ha en personlig tro vilket hon menar är vanligt inom Scientologikyrkan. Hon 

tror på en högre makt som inte direkt går att beskriva utan den finns bara där som något 

överordnat. Det är inte viktigt att trosföreställningen är vetenskapligt bevisad utan alla har en 

slags personlig tro som ingen kan ifrågasätta. 
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7.3.5 Syn på organisation och ledarskap 

När hon tänker tillbaka på sin tid i Etiopien som sjuksköterska får hon bekräftat att Scientolo-

gikyrkans mål, att ena alla länder och religioner, verkligen stämmer överens med hennes 

erfarenheter personliga värderingar i livet. Det sätt som räddningshjälpen i Etiopien arbetar på 

vill hon förändra, så att de skulle arbeta efter Scientologins metoder och tekniker vilka utgår 

ifrån befolkningens situation. Hon tycker att Scientologins organisation, metoder och ledarskap 

är gångbara i stort sett alla situationer. 

 

7.4 Person D, Scientolog 

7.4.1 Bakgrund 

Person D: Denne är en 52-årig man. Han har ett eget företag inom bokföring med en efter-

gymnasial ekonomisk utbildning. Hans far är missionsförbundare och den övriga familjen är 

med i Svenska kyrkan. 

 

7.4.2 Orsaker till anslutning 

Person D kom i kontakt med Scientologikyrkan genom att köpa en bok och detta blev en 

speciell upplevelse för honom. Det var han själv som efter att ha läst flera böcker tog kontakt 

med rörelsen. Denna kontakt beskriver han som mycket positiv och välkomnande. 

 

7.4.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan 

Person D arbetar deltid som på informationsavdelningen där han bland annat har hand om 

hemsidan. Engagemanget inom Scientologikyrkan har gjort honom till en lyckligare människa 

och givit honom de svaren i livet han ansåg sig behöva. Det stod mycket nytt och spännande i 

boken som fascinerade honom. ”Det fanns många svar på mina frågor i livet.” Han låg vid 

tillfället i skilsmässa och var därför sökande efter något nytt att fokusera sig på och utvecklas 

som person. 

 

7.4.4 Trosuppfattning 

Person D tror på en överordnad kraft som hela tiden utvecklas. Det är för honom inte viktigt att 

trosföreställningen är vetenskapligt bevisad utan det som känns rätt för honom är också sant för 

honom. 
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7.4.5 Syn på organisation och ledarskap 

Scientologikyrkan fungerar som ett globalt nätverk med ungefär samma organisation världen 

över. Person D är mycket nöjd med denna organisation och dess ledarskap och tycker därför 

inte att något borde förändras. 

 

7.5 Person E, Hare Krishna 

7.5.1 Bakgrund 

Person E: Denne är en 43-årig man. Han är förtidspensionerad sedan länge och arbetade innan 

det som bl.a. affärsbiträde. Grundskoleutbildning är vad han har i utbildningsväg. Person E har 

inga tidigare religiösa erfarenheter. 

 

7.5.2 Orsaker till anslutning 

Person E:s första kontakt med Hare Krishna rörelsen skedde ute på stan genom ett möte med en 

medlem. Detta möte gjorde ett speciellt intryck på honom, då det visade sig vara spännande, 

främmande och samtidigt skrämmande. Han hade tidigare inte haft någon som helst kontakt 

med Hare Krishna och det var just detta som gjorde det hela så spännande. ”Det var något 

annorlunda som jag aldrig tidigare stött på, det verkade inte följa normerna och det var just det 

som fascinerade mig.” Ytterligare kontakt fick han genom närradion där Hare Krishna hade 

sändningar. Detta gjorde honom ännu mer intresserad, vilket ledde till att han besökte templet. 

Person E har ingen direkt personlig kontakt utan står ganska neutral i sitt medlemskap där han 

kan komma och gå lite som han vill. 

 

Vid denna tid var Person E i 20-årsåldern och sjukskriven samtidigt som han ville satsa på en 

karriär som musiker. Han beskriver sig själv vid den tiden som ung och förhoppningsfull. 

 

7.5.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen 

Person E har blivit mer engagerad inom rörelsen på senare år, och idag har han bl.a. hand om 

hemsidan och en tidning som ges ut. Han har även kontakt med skolelever där han svarar på 

frågor kring om Hare Krishna. ”Genom anslutningen till Hare Krishna har jag fått större 

självkännedom och självförståelse.” Han berättar vidare att han också har fått en grundläggande 

trygghetskänsla. 
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7.5.4 Trosuppfattning 

Gud är som en högt stående person som människan kan ha en personlig relation till menar 

Person E. Denna relation försöker man hela tiden utveckla genom en gradvis process. Den ska 

vara ständigt inspirerande utan slutstadium. ”Min relation till Gud (Krishna) är som en 

kärleksrelation”, säger Person E. Han menar vidare att det är viktigt för honom att hans 

trosföreställning är vetenskapligt bevisad, men han frågar sig samtidigt vad som egentligen kan 

bevisas. 

 

7.5.5 Syn på organisation och ledarskap 

Beträffande organisation och ledarskap anser Person E att det i stort sett fungerar bra men att 

man alltid kan förbättra sker och ting. Det finns några speciella saker som han skulle vilja ändra 

på för att få en mer fungerande organisation och detta är bl.a. mer utrymme för olika personer. I 

denna fråga trycker han speciellt på jämställdhetsfrågor, eftersom det finns allt för få kvinnor i 

framträdande roller inom Hare Krishna rörelsen. Han menar att det ser ut ungefär på samma sätt 

som i det svenska samhället där kvinnan tyvärr står underordnad mannen vad gäller höga 

positioner inom förestag osv. 

 

7.6 Person F, Hare Krishna 

7.6.1 Bakgrund 

Person F: Denne är en 34-årig man. Han arbetar som kock på restaurang Govindas i Göteborg 

samtidigt som han arbetar som tennistränare. Han har en gymnasial utbildning inom ekonomi 

och även en tennistränarutbildning. Person F har ingen direkt religiös bakgrund förutom att han 

är född in i Svenska kyrkan. 

 

7.6.2 Orsaker till anslutning 

Den första kontakten som Person F fick med Hare Krishna var då han var på en resa i Kö-

penhamn och stötte på ett tåg av Hare Krishna människor som gick runt och sjöng. ”De såg så 

lyckliga ut, och det var något speciellt över dem som attraherade mig.” Sedan tänkte han inte så 

mycket mer på det till en dag då han träffade en man från Hare Krishna på gatan som sålde 

böcker. Han fick några böcker och läste dem. Han blev så pass fascinerad att han beslutade sig 

för att besöka templet. ”Mycket rörde mig på ett djupare plan som inget annat har gjort.” 

 

Hans föräldrar hade tidigare skilt sig och detta tog honom hårt. Han beslutade sig då för att resa 

till USA där han stannande ett år. När han kom hem skaffade han sig flickvän, men efter en tid 
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tog detta slut. Han menar att han har fått en del ”smällar i livet” vilket gjorde att han tänkte efter 

ordentligt. Detta ledde till slut till att han blev medlem i Hare Krishna rörelsen. 

 

7.6.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen 

Idag är han inte speciellt engagerad inom rörelsen förutom att han är anställd på Govindas. 

Hans medlemskap har gjort att han har förändrat sitt liv. Han är öppnare mot andra människor 

och tankesätt. ”Jag har fått extremt mycket mera tålamod och är idag mindre egoistisk”, säger 

Person F. Han säger sig kort sagt ha vuxit som människa. 

 

7.6.4 Trosuppfattning 

Bhagavad-Gita har en exakt föreställning om Gud. Han är personlig med tre aspekter: person-

liga, allt genomträngande och personliga aspekten i hjärtat. ”Krishna leder mig till målet.” 

Texterna i Bhagavad-Gita är inte till för att tolkas och förändras utan de ska följas till punkt och 

pricka. Han menar att i detta tankesätt är man fundamentala. ”Hare Krishna kan ge svar på 

allting som ingen annan filosofi kan.” 

 

7.6.5 Syn på organisation och ledarskap 

Person F. anser att Hare Krishnas sätt att nå ut till folk är lite gammalmodigt och att man inte 

vågar förnya sig på den punkten. Här skulle han alltså vilja se en förändring. ”I takt med att 

samhället utvecklas måste också Hare Krishna göra det.” 

 

7.7 Person G, Hare Krishna 

7.7.1 Bakgrund 

Person G: Denne är en 39-årig man. Han bor och arbetar nu med trädgården på templet sedan 

några år tillbaka. Tidigare arbetade han på olika gruppbostäder för autistiska människor. Han 

påbörjade också en utbildning på komvux som undersköterska men lämnade detta för en kurs i 

hypnoterapi. 

 

Person G hade innan medlemskapet hos Hare Krishna varit en ”sökare” och ”sniffat” på olika 

religioner. Han har också sedan länge varit intresserad av Transcendental Meditation och den 

österländska kulturen i allmänhet. 
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7.7.2 Orsaker till anslutning 

Sin första kontakt med Hare Krishna fick Person G när han var på semester med sin dåvarande 

flickvän i Danmark där de träffade en person från Hare Krishna. De åt även senare på restau-

rang Govindas. 

 

Vid denna tidpunkt gick Person G på folkhögskola och hade många obesvarade frågor inom sig. 

Under denna tid drack han även mycket alkohol. Han visste att han var tvungen att ta tag i sitt 

liv och Hare Krishna blev lösningen. 

 

Han beslutade sig för att sälja allt han hade och resa till Indien för att utforska religionen 

ytterligare. ”Det var min enda utväg även om det var på vinst och förlust jag åkte.” 

 

7.7.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen 

Person G:s engagemang gjorde hans mamma orolig och bekymmersam men detta har förbätt-

rats genom åren. Hans resa genom livet som Hare Krishna medlem har varit både upp och ner. 

Han drabbades av en kris 1999 då hans Guru lämnade sin post. ”Det var en riktigt tung period i 

mitt liv som jag nu tagit mig igenom tack vare stöd och hjälp från rörelsen”, säger Person G. 

”Jag ser mig själv som en tryggare människa med större självförtroende idag.” 

 

7.7.4 Trosuppfattning 

För Person G representeras gud av Krishna. Han har inget mer att tillägga om detta eftersom det 

för honom inte finns några tvivel som helst när det gäller tron. 

 

7.7.5 Syn på organisation och ledarskap 

Person G anser att Hare Krishna rörelsen håller på att bli en bra organisation nu men att den 

tidigare har haft sina fläckar. Det är svårt att sköta en så pass liten organisation som vi har i 

Sverige säger han. ”Alla gör så gott de kan, mer kan vi inte göra.” 

 

7.8 Person H, Hare Krishna 

7.8.1 Bakgrund 

Person H: Denna är en 52-årig kvinna. Hon arbetar som undersköterska och har en gymna-

sieutbildning. Hennes religiösa bakgrund består i att hon är född in i Svenska kyrkan och 

hennes familj är kristna men inte direkt aktiva troende 
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7.8.2 Orsaker till anslutning 

Allting börjad med att Person H fick en bok om Hare Krishna eftersom hon tidigare hade 

intresserat sig för yoga och meditation. Sedan lyssnade hon även på närradion där de inbjöd till 

föredrag som hon senare gick på. ”Ändå sedan jag gick genom dörren till föredraget har jag haft 

en positiv bild av Hare Krishna. Det var atmosfären och det varma mottagandet som attraherade 

mig mest.” ”Min längtan efter inre frid besvarades genom Hare Krishnas fokus på yoga och 

meditation.” 

 

Under denna tid var hon ensamstående mor till en dotter i tonåren som var mycket skeptisk till 

sig mammas anslutning till rörelsen. 

 

7.8.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen 

Person H:s engagemang utvecklades ganska snabbt då hon regelbundet gick på söndagsfester, 

mediterade och så småningom flyttade in på templet. Där arbetade hon på restaurangen som 

servitris. Nu är hon mer ute i samhället och säljer böcker, sitter med i styrelsen och tar hand om 

altaret. 

 

Från sina släktingar och vänner fick hon varierande respons på sitt medlemskap och tyngst tog 

dottern det. ”Idag accepterar hon det på ett helt annat sätt men är inte alls intresserad själv.” 

”Jag har blivit en lugnare och mer harmonisk människa sedan jag gick med i Hare Krishna.” 

 

7.8.4 Trosuppfattning 

Vi människor, även djuren, är eviga andliga varelser med andliga själar i en människokropp. 

Den högsta andliga varelsen är Gud som vi kallar Krishna. Vi människor ska tjäna Krishna 

vilket så småningom ska göra att vi kommer till en andlig värld. ”Det spelar ingen större roll för 

mig om det är vetenskapligt bevisat eftersom jag själv är så pass övertygad.” 

 

7.8.5 Syn på organisation och ledarskap 

Person H anser att Hare Krishna i Sverige har en bra och väl fungerande organisation. Den enda 

nackdel som hon ser är att de inte är så stora men hon hoppas och tror på en förändring på denna 

front i framtiden. Hon har själv inge negativa erfarenheter och har därför inget att klaga på. 
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8. Diskussion 

Syftet med vår undersökning var att undersöka varför människor väljer att ansluta sig till nya 

religiösa rörelser. De frågor vi ville få besvarade var vilka existentiella behov människor anser 

att scientologikyrkan respektive Hare Krishna kan uppfylla. Dessutom ville vi veta vilka 

likheter och skillnader som människor ger som motiveringen för anslutning till scientologi-

kyrkan respektive Hare Krishna. Innan vi diskuterar resultatet av vår undersökning ställer vi 

frågan om undersökningens trovärdighet. 

 

8.1 Undersökningens trovärdighet 

Vårt syfte med val av intervjupersoner var att få en så stor spridning som möjligt vad gäller grad 

av engagemang. Detta för att täcka en så stor bild som möjligt hos respektive rörelse. Vi har 

genom urvalet som skedde via kontaktpersoner från respektive rörelses försökt få en god 

spridning vad gäller grad av engagemang inom rörelsen. Vi hade önskat att vårt val av re-

spondenter skulle uppfylla dessa krav. Vår ambition var dock inte möjlig att uppnå eftersom att 

vi enbart hade fyra informanter från respektive rörelse. Ytterligare ett problem som vi stötte på 

när vi skulle börja med intervjuerna var att det inte fanns några aktiva utövare i Norrbotten så 

därför var vi tvingade att göra telefonintervjuer. Helst hade vi som sagt sett att vi kunnat göra 

intervjuerna personligen och inte över telefon eftersom man då inte får samma uppfattning om 

personerna. Vi kunde inte se ansiktsuttryck, reaktioner vid frågeställandet och inte heller 

personen i sin helhet. Å andra sidan kan denna form av intervju ha medfört att våra intervju-

objekt vågade svara mer sanningsenligt. 

 

8.2 Orsaker till anslutning 

Varför väljer människor att ansluta sig till nya religiösa rörelser? Vilka existentiella behov 

anser människor att Scientologikyrkan respektive Hare Krishna rörelsen kan uppfylla? Enligt 

våra informanter från Scientologikyrkan och Hare Krishna rörelsen kan vi se att vårt antagande 

om att samhällsförändringar, då främst sekularisering och individualism, påverkar människors 

förhållningssätt till religionen. Ett mer sekulariserat och individualistiskt samhälle leder till ett 

ökat intresse för nya religiösa rörelser. 

 

Det vi nu kommer att presentera är en bild av informanternas existentiella behov och i och med 

det deras orsaker till anslutning. 
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Person A, Scientolog, var vid anslutningstillfället medlem i Svenska kyrkan men ansåg att 

denna inte kunde uppfylla hennes behov på självförverkligande och hennes vilja att hjälpa 

andra människor. Scientologikyrkan svarade däremot mot hennes behov av att kunna hjälpa 

människor. För oss målade Person A upp en bild av att det individualistiska inom Scientolo-

gikyrkan får stor plats. Vi kunde se detta dels genom att hon inledningsvis var med i båda 

Svenska kyrkan och Scientologikyrkan och dels genom att hon fortfarande ber ibland på 

kvällarna. Person A hänvisar till Ron L. Hubbard som säger att alla människor får ha sin 

personliga tro utan att den ska behöva ändras. 

 

Person B, Scientolog, lockades speciellt av det funktionella i Scientologikyrkan. Han hade vid 

anslutningstillfället magsmärtor och fann genom Scientologin botande metoder for dessa. 

Person B anger osjälviskhet, personlig tro och kyrkans annorlunda och spännande utformning 

som de existentiella behoven vid hans anslutning till Scientologikyrkan. Denna anslutning 

gjorde honom till en bättre människa på alla plan i livet. 

 

Person C, Scientolog, vill använda sig av Scientologikyrkans metoder inom sin yrkesroll. Hon 

anser att Scientologikyrkans metoder är bättre än den offentliga sjukvårdens psykiatri och 

borde därför tillämpas i dess ställe. Vi kan se att hennes behov efter praktisk tillämpbarhet och 

tydlighet besvarades bättre inom Scientologikyrkan än Svenska kyrkan. 

 

Person D, Scientolog, såg liksom Person C den praktiska tillämpbarheten som en av anslut-

ningsorsakerna till Scientologikyrkan. Han fann sina svar på frågorna han ställde rörande livet. 

Person D anser att Scientologikyrkan hjälpte honom att hantera skilsmässan. 

 

Person E, Hare Krishna medlem, säger sig ha fått en större självkännedom och självförståelse 

genom anslutningen till Hare Krishna rörelsen. Vi har sett att alla Hare Krishna informanterna 

anger det individuella behovsuppfyllandet som deras drivkraft i sitt engagemang inom rörelsen. 

Vidare anger Person E att det som lockade honom var att Hare Krishna rörelsen inte verkade 

följa de rådande normerna för kyrkligt liv. 

 

Person F, Hare Krishna medlem, säger sig ha fått mer tålamod och är idag mindre egoistisk 

genom sitt engagemang inom Hare Krishna rörelsen. 
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Person G, Hare Krishna medlem, hade innan medlemskapet hos Hare Krishna varit en ”söka-

re”. Han hade sedan länge varit intresserad av Transcendental Meditation och den österländska 

kulturen i allmänhet. Precis som de övriga Hare Krishna informanterna fann Person G svaret på 

sina livsfrågor och behov hos rörelsen. 

 

Person H, Hare Krishna medlem, hade vid anslutningstillfället en längtan efter inre frid som 

besvarades genom Hare Krishnas fokus på yoga och meditation. Medlemskapet gjorde henne 

till en lugnare och mer harmonisk människa. 

 

8.3 Skillnader och likheter 

Inledningsvis har vi valt att ange skillnaderna mellan Scientologikyrkan och Hare Krishna 

rörelsen. Förändringarna i samhället ställer enligt informanterna ett högre krav på tydlighet och 

enkelhet vilket påvisas hos Scientologerna. Hare Krishna rörelsen å andra sidan har en stark 

fokus gentemot individens utveckling vilket också svarar emot de samhällsförändringar vi har 

utgått ifrån. Dessa olika individuella behov från våra informanter kunde inte uppfyllas i den 

Svenska kyrkan då de valt att gå ur kyrkan till förmån för dessa rörelser. En av informanterna 

var med i Svenska kyrkan samtidigt som hon var med i Scientologikyrkan. Detta ser vi som ett 

tecken på att tidsuppfattningarna är tillåtna att variera inom Scientologikyrkan. 

 

Vi har observerat att Hare Krishna medlemmarna ofta relaterar till en tydlig gudsbild. Scien-

tologerna talar i sin tur ofta om det vetenskapligt bevisade som L. Ron Hubbard skriver om. 

Scientologerna ser att sina metoder fungera på många delar i livet. Person B led av svåra 

magsmärtor och blev tack vare Scientologins metoder botad. Person B ser detta som en av de 

viktigaste orsakerna till hans anslutning. 

 

Hare Krishna medlemmarna visar upp en större fokus på det mentala där yoga och meditation är 

en viktig del. Person H säger att ”Min längtan efter inre frid besvarades genom Hare Krishnas 

fokus på yoga och meditation”. 

 

Hare Krishna medlemmarna känner att de fått ett inre lugn genom sin anslutning. Exempelvis 

säger Person H att ”Jag har blivit en lugnare och mer harmonisk människa sedan jag gick med i 

Hare Krishna”. Scientologerna å andra sidan trycker på att det är viktigt att få hjälpa andra 

människor och därigenom själv bli en bättre människa. Vi ser också tydligt en fokus mot att allt 
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är förklarat tydligt och enkelt inom Scientologin. Person C säger att ”Livet är som att läsa en 

karta, bara man följer vägen kommer man till målet”. 

 

Den största skillnaden mellan informanternas trosföreställningar hos respektive rörelse är att 

man inom Scientologin tror på ett obestämt högre väsen och hos Hare Krishna tror man på en 

specifik Gud (Krishna). Person B (Scientolog) säger att ”Det är inte viktigt vad det är utan jag 

vet bara att det finns något där ute”. Person F (Hare Krishna) säger att ”Krishna leder mig till 

målet”, säger Person F. 

 

På frågan gällande om det var viktigt för informanterna att trosuppfattningen var vetenskapligt 

bevisad var det skiftande svar. Vi kunde dock se att ett tydligare krav på detta hos Scientolo-

gerna. 

 

Informanterna tillhörande Scientologikyrkan var stolta och nöjda med deras organisation och 

ledarskap. Informanterna vill att det svenska samhället ska ta efter och lära av Scientologi-

kyrkans metoder vad gäller just dessa ämnen. Scientologikyrkan utbildar också olika företag 

inom olika tekniker, t.ex. anställningsintervjuer vilka man tycker borde vara eftersträvansvärda 

inom det svenska samhället. Person A äger att ”Företag och organisationer i Sverige skulle 

vinna mycket på att använda sig av våra metoder gällande organisation och ledarskap”. 

 

Informanterna inom Hare Krishna rörelsen tycker i sin tur att det har varit svårt för rörelsen 

eftersom de är så pass små i Sverige. Eftersom Hare Krishna ursprungligen kommer från 

Hinduismen som är en gammal religion har den inte utvecklats och förnyats gällande att nå ut 

till människor på det sätt som dagens samhälle nästan kräver. Enligt vissa av informanterna 

inom Hare Krishna kan deras organisation och ledarskap därför anses gammalmodigt och borde 

förnyas. ”I takt med att samhället utvecklas måste också Hare Krishna göra det”, säger Person 

F. 

 

Vi går vidare med att presentera de likheter som vi funnit mellan de två rörelserna. Alla våra 

informanter har talat om ett behov av att se mening i livet. Informanterna hänvisade alla till en 

svår tid i livet som en av orsakerna till anslutning. De sökte stöd och hjälp hos respektive 

rörelse. Alla ansåg sig också ha fått det stöd de behöver. 
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Konsekvent för alla informanterna är att alla, utan undantag, blivit lyckligare människor genom 

sin anslutning till respektive rörelse. Informanterna känner också att de funnit meningen med 

livet och att de genom detta vuxit som människor. 
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10. Bilaga 

10.1 Intervjufrågor - Scientologerna & Hare Krishna 

 

Bakgrund 

 Hur gammal är du? 

 Kön? 

 Vart kommer du ifrån? 

 Familjesituation? 

 Arbete just nu/Studerar? 

 Utbildning? 

 Religiös bakgrund, har du engagerat dig tidigare inom någon annan kyrka? 

 

Orsaker till anslutning 

 Hur såg din första kontakt ut med rörelsen? 

 Hade du några tidigare erfarenheter av rörelsen? 

 Hur reagerade du vid din första kontakt med rörelsen? 

 Vad lockade dig i början? (organisation, rörelsens idé, person eller annat) 

 När tog du själv ditt första initiativ? 

 Hur tog du initiativ? 

 Hur tog rörelsen emot dig? 

 Hur såg din livssituation ut vid det tillfället? 

 Vad hände den första tiden efter kontakten? 

 

Grad av engagemang 

 Vad gjorde att du blev ”engagerad/fastnade”? 

 Hur ser du att ditt engagemang har utvecklats? 

 Vad är ditt mål med ditt engagemang i rörelsen? 

 Vad är ditt mål med livet? 

 

Innebörd 

 Hur påverkas din ev. familj/ditt privatliv och ditt yrkesliv av ditt engagemang inom 

rörelsen? 
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 Kan du beskriva hur ditt liv förändrats sen du gick med i rörelsen? 

 

Tron 

 Hur ser din trosföreställning ut? 

 Är det viktigt för dig att trosföreställningen är vetenskapligt bevisad? 

 Hur ser din gudsbild ut? 

 Hur ser din människosyn ut? 

 

Ledarskap/Organisation 

 Hur ser organisationen/ledarskapet ut inom er rörelse? (Vart kommer direktiven från) 

 Hur tycker du att det fungerar? 

 Tycker du att någonting borde förändras? 

 Finns det något som du tycker att det svenska samhället saknar vad det gäller organi-

sation och ledarskap? 

 Hur mycket måste du själv finansiera/bidra med till rörelsen? Vad anser du om detta? 

 

Förhållande till samhället 

 Finns det några motsättningar mellan samhället och er rörelse? 

 Ser du några problem i det Svenska samhället idag? 

 Varför tror du att din rörelse är så populär? (Hare Krishna sålt många böcker, varför?) 

 

Övriga frågor 

 Antalet medlemmar? Sverige? Världen? 

 Är det något som de känner att vi har glömt som du vill förmedla? 
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Abstrakt


Vårt syfte med denna uppsats var att studera varför människor väljer att ansluta sig till två olika nya religiösa rörelser, Hare Krishna rörelsen respektive Scientologikyrkan. Dessa två rörelser skiljer sig åt på flera olika sätt. Det mest tydliga är att Hare Krishna rörelsen har en gudsbild (monistisk) till skillnad mot Scientologikyrkan som istället tror på ett högre väsen, en personlig gud.


Vår utgångspunkt är antagandet att den nya tidens samhälle har skapat en större strävan efter individualitet och att samhällets medborgare söker efter tydlighet och enkelhet både vad gäller ledarskap och tro. Vi antar dessutom att samhällets sekularisering och den förändring som skett med tanke på skolans undervisning inom ämnet religion leder till en större nyfikenhet och till ett större intresse för nya religiösa rörelser.


Uppsatsen grundar sig på åtta djupintervjuer, med fyra medlemmar från Hare Krishna rörelsen och fyra från Scientologikyrkan. Vi har även använt oss av litteraturstudier för att skapa en grund för vår undersökning. Resultatet visar att behovsuppfyllande var en återkommande orsak till anslutning och vidare att intervjuobjektens behov var skiftande.


Sökord: Nya religiösa rörelser, samhällsförändringar, individualitet, tydlighet


Förord


Skapar det individualistiska samhället ett ökat intresse för nya religiösa rörelser och vad är orsaken till anslutning? Det är frågor som vi försökt finna svar på när vi arbetat med denna uppsats.


Vårt samhälle blir allt mer individinriktat. Skolan har till exempel gått från att se individen som en del av en grupp till att se eleven som en individ som får gör sina egna val utifrån sina egna värderingar, behov och förväntningar.


Vi har som blivande gymnasielärare i ämnet religion mött ett ökande intresse för nya religiösa rörelser och en nyfikenhet från eleverna inför vad dessa har att erbjuda. För att kunna möta detta behov och de här frågorna på ett bra sätt ville vi fördjupa oss i dessa frågor.


Vi har fått ett stort stöd av flera personer under arbetet med den här uppsatsen. Vår handledare Mayvor Ekberg har hjälpt oss att finna rätt väg att gå framåt och Elisabeth Lindström vid Komvux Luleå har gjort våra telefonintervjuer möjliga.


Luleå, juni 2006


Mattias Kenttä, Eva Svärdsudd
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1. Inledning


Vår uppsats har som syfte, vilket vi kommer att beskriva mer noggrant längre fram, att beskriva orsaker till varför människor väljer att ansluta sig till de två nya religiösa rörelserna, Scientologikyrkan och Hare Krishna. Anledningen till att vi valde just dessa två nya religiösa rörelser är att Hare Krishna rörelsen har en klar Gudsbild samtidigt som Scientologikyrkan i sin tur tror på ett högre väsen, utan en klar Gudsbild.


Vårt syfte är att undersöka varför människor väljer att ansluta sig till nya religiösa rörelser i allmänhet och till Hare Krishna rörelsen och Scientologikyrkan i synnerhet. Samtidigt vill vi undersöka om det finns likheter mellan orsakerna till anslutning inom Hare Krishna rörelsen respektive Scientologikyrkan. Syftet och frågeställningar presenteras närmare längre fram i uppsatsen.


Anledningen till att vi har valt att skriva om just detta ämne är att vi som blivande religionslärare på gymnasienivå bör vara insatta och uppdaterade på de tendenser och förändringar som sker i samhället. Vi har också upplevt att det finns ett stort intresse och nyfikenhet bland elever inför nya religiösa rörelser och därför tycker vi att det här är ett intressant ämne att undersöka djupare.


2. Samhällsförändringar


I följande avsnitt vill vi presentera de samhällsförändringar som skett under 1900-talet. I dagens samhälle är frihet en viktig del som betonas starkt samtidigt som tron inte nödvändigtvis riktas mot någon gud eller ett högre väsen. Vi har också gått mot ett allt mer individualistiskt samhälle där kollektivistiska tankar minskar i betydelse. Det är idag viktigt för människor att känna sig unika och utvalda och att det finns potential för självförvekligande och personlighetsutveckling. Vi tror att eftersom de nya religiösa rörelserna moderniserats och förändrats sedan de kom till västvärlden har man tagit fasta på vad människor i dagens samhälle efterfrågar. Detta gör det lättare att rekrytera anhängare. Det råder idag individuell frihet när det gäller vad man vill tro på. Det individuella prioriteras och framhålls alltså inom de nya religiösa rörelserna och vi ser detta som en huvudorsak till de nya religiösa rörelsernas popularitet.


I avhandlingen Se människan (2004) lyfter fil.dr. Mayvor Ekberg fram sociologen John Boli, som menar att själva moderniseringsprocessen som tog fart efter upplysningstiden inneburit att den normativa auktoriteten successivt förflyttats från Gud till människan själv. Människan gör alltså sig själv till Gud.


Människan har också visat en tendens på att söka sig till det mer självklara och enkla. Auktoritärt ledarskap går ofta att finna inom dessa rörelser och har också framhållits som orsaker till anslutning från tidigare forskningsinsatser. Ledare för rörelserna har som funktion att inskola och vägleda nya medlemmar. De nya medlemmarna uppmanas att dela med sig av sina innersta tankar och hamnar genom detta i en beroenderelation där tilltro och tillit gör det svårt att lämna verksamheten.


Enligt Liselotte Frisk (1998) är en av förklaringarna till den pågående religiösa förändringsprocessen förändringarna i samhället under 1900-talet. Detta har bland annat resulterat i att socialisationen mellan föräldrar och barn inte fungerat som tidigare. Sannolikheten att barnen ska välja samma livsåskådning som föräldrarna har minskat i takt med att nya influenser har ökat.


En viktig orsak är urbaniseringen där människor som flyttar från byarna till städerna också flyttar ut ur det sociala sammanhanget. De går då ut ur detta sammanhang där det traditionella uppfattas som självklart. I det nya, det vill säga i staden, finns en pluralistisk miljö som både försvagar trovärdigheten i alla meningssystem och även visa på nya influenser från olika livsåskådningar.


Skolans icke-konfessionella undervisning har också medfört att den traditionella religionen inte är lika självklar som den var tidigare. I dagens religionsundervisning och den resterande skolundervisningen fyller inte kristendomen samma funktion och viktiga roll längre. Även familjebilden har ändrats och ser idag annorlunda ut i jämförelse med vad den gjorde för hundra år sedan. Vanligtvis är familjerna mindre och den mesta tiden tillbringas på skolan, dagis eller med fritidsaktiviteter. Detta gör att influenserna kommer från fler håll än tidigare och påverkan blir därför större.


Med begreppet sekularisering menas enligt Frisk (1998) att minskad religiositet i samband med den religiösa förändringen som ägt rum samtidigt som den nutida moderniseringsprocessen i de västeuropeiska länderna. Det individuella kristna engagemanget har minskat och detta kan man bevisa med siffror vad gäller till exempel gudstjänstbesök. Något som också kan tas fasta på är att kyrkan har förlorat en stor del av sitt inflytande över samhället. Under 1960- och 1970-talet började de nya religiösa rörelser växa fram och samtidigt kunde man se en minskning i dels antal kyrkobesökare och dels antal engagerade inom den Svenska kyrkan. Vi anser att det inte nödvändigtvis behöver betyda att religiositeten i samhället minskar utan istället kanske antar andra uttryck, till exempel via nya religiösa rörelser och deras verksamhet. De nya religiös rörelser var inte bara populära under 1960- och 1970-talet utan har bibehållit, och inom vissa rörelser även ökat, sitt medlemsantal. De utgör nu mer ett alternativ till de traditionella kyrkorna. I Sverige har dock dessa rörelser inte slagit igenom på samma sätt som i till exempel USA. Att det förhåller sig så framgår av Frisk (1998) som pekar på religionssociologerna Stark och Bainbridge vilka hävdar att den sammanlagda religiositeten är lika stor som tidigare men den har tagit andra uttrycksformer än kristendomen. Frisk visar även på yrkessektorernas förändring under de senaste decennierna. Till exempel har lantbrukarna minskat i antal och det är här som kyrkan av tradition har sitt fäste. I dagens samhälle är det informations- och servicesektorn som dominerar i Sverige och det är just hos dessa som man hittar det största engagemanget inom nyreligiositeten.

Den amerikanske religionssociologen och professorn Wade Clark Roof utförde i början av 90-talet en studie på personer ur den så kallade Babyboomgenerationen.
 Han såg fyra förändringsmönster för religion under tiden 1960- till 1980-talet:


1. Andlighetens återkomst


2. Religiös och kulturell pluralism. Denna generation växte upp i ett pluralistiskt samhälle på ett annat sätt än tidigare och värderar därför detta positivt. De grundläggande värderingarna var tolerans och respekt för varandra.


3. Mångdimensionell tro och praktik. Denna generation lånar gärna religiösa element från andra traditioner. Andligheten karaktäriseras av kreativitet.


4. Transformerade ”selves”. Självutforskning.


Enligt religionshistorikern Mikael Rothstein (1997) framträder inte de nya religionerna på samma sätt i hela Västvärlden. I Skandinavien och i länderna runt Medelhavet har de religiösa grupperna haft svårt att få fäste. En anledning till detta kan enligt Rothstein vara att de skandinaviska länderna är minst motiverade av religiösa världsförklaringar och att den traditionella religionen katolicism är ständigt stark kring Medelhavet. Han nämner även den politiska situationen i Östeuropa som en annan förklaring. Frisk (1998) skriver om politik- och socialforskaren Ronald Inglehart som utkom med en bok 1977, The Silent revolution, där han förmedlande en teori om långtgående kulturell förändring som då höll på att ske i det västerländska samhället. Han menade att ekonomiska, teknologiska och sociopolitiska förändringar de senaste decennierna har lett till att grundläggande värderingar inom religion, moral, politik, familj och miljö håller på att förändras. Grunden till hans teori är att människan under barn- och ungdomstiden kännetecknas av generationsspecifika upplevelser. Därefter att individen gärna håller kvar vid dessa värderingar genom hela livet. Eftersom att generationerna avlöser varandra blir det därför en långsam förskjutning av värderingarna. Ett exempel på detta är att generationer under andra världskriget präglades av detta och även av materiell otrygghet medan efterkrigstidens generationer präglas av välfärd och utbildning. Det är just den sistnämnda generationen som är engagerade i dagens nyreligiositet.


3. Bakgrund


3.1 Religionsdefinitioner


Petter Gilhus (2003), professor i religionsvetenskap, påminner oss om att det är viktigt att vi i ett vetenskapligt sammanhang tydligt definiera hur begreppet religion och religiositet används. Den forskning som bedrivs inom detta område talar om substantiella respektive funktionella definitioner. Den substantiella definitionen innebär en definition av religionerna i innehållsliga termer, alltså vad en religion är. Denna definition fokuserar på det som är utanför det som kan bevisas, det transcendenta. Det innebär att den exkluderar allt från att vara religiöst som inte har några transcendentala referenser. Den religiösa tron utgörs av en uppsättning föreställningar och symboler vilka visar på en skillnad mellan den empiriska och den överempiriska. Det finns även ett flertal funktionella religionsdefinitioner. T.ex. fokuserar en del på individer och deras trosuppfattningar medan andra fokuserar på religionens roll i samhället. Exempel på de båda definitionerna är:


Edward Taylor som enligt Gilhus (2003) pekar på en så kallad minimidefinition av religion, nämligen tro på andliga väsen. Detta klassas som en psykologiserande definition. Den kan gälla för alla religiösa system oavsett var de befinner sig på evolutionsskalan.


Armin Geertz och Gavin Flood har enligt Gilhus (2003) formulerat två nyare definitioner som bygger på Taylors tidigare definition men som utvidgas genom att religionen placeras i ett socialt sammanhang. Geels definition lyder:


Religion är ett kulturellt system och en social mekanism (eller institution) som styr och främjar idealtolkningen av tillvaron och idealpraxis med hänvisning till en eller flera transempiriska makter.


Geels menar att religion är en speciell art av kulturella tolkningsmönster och sociala mekanismer. Kultur och religion finns i människans tankar och i den sociala överföringen av föreställningar, värderingar och beteenden som finns i samhället. En viktig punkt i Geels tankar är att visa att religion är både besläktad med andra kulturella fenomen men att de även skiljer sig från dem.


Flood inriktar sig å andra sidan mer på människor som berättande och dialogiska varelser. Hans definition lyder:


Religioner är värdeladdade berättelser och beteenden som binder människor till deras mål (objectives), till varandra och till ickeempiriska krav och väsen.


Geertz kombinerar en reduktionistisk och en hermeneutisk förståelsehorisont samtidigt som Flood mer inriktar sig på den senare. Gemensamt lägger de vikten på kulturen snarare än personlig övertygelse.


Vi använder oss av en religionsdefinition som är mer allomfattande; som rör både innehåll och trosuppfattning, tro på ett högre väsen och människan och samhället. Vår definition är både funktionell och substantiell.


3.2 Tidigare forskning


Som grund för vår undersökning använder vi till stor del den forskning som Frisk redogör för i avhandlingen Nya religiösa rörelser i Sverige, relation till samhället/världen, anslutning och engagemang (1993). I avhandlingen redogör Frisk för begreppet nyreligiositet och hur dessa rörelser förhåller sig till samhället och de traditionella religionerna. Dessutom beskrivs rörelsernas relation till samhället och världen, samtidigt som hon även diskuterar frågan om anslutning och engagemang. Då vi i vår uppsats vill undersöka de svenska förhållandena i frågan om anslutning använder vi oss också av Frisks Nyreligiositet i Sverige, ett religionsvetenskapligt perspektiv (1998) som på ett tydligt sätt knyter nyreligiositeten till svenska förhållanden. Frisk bygger sin avhandling på studier i form av intervjuer. Rörelsernas bakgrund beskrivs också ur ett sociologiskt och ett historiskt perspektiv.


3.3 Definition av nya religiösa rörelser


Nya religiösa rörelser (NRR) eller som de kallas på engelska New Religious Movements är idag ett vanligt förekommande och vedertaget fenomen. Denna definition kan av flera forskare som till exempel Liselotte Frisk anses inkorrekt eftersom de religiösa idéerna som man använder sig av ofta är föråldrade och därför kan de tre begreppen ny religiös rörelse problematiseras. Enligt Geels och Wikström (1999) handlar det oftast inte om nya tankar utan istället om gamla idéer i ny tappning. De flesta så kallade nya religiösa rörelser växte fram under 1960-talet och kan därför definieras som förhållandevis nya i jämförelse med till exempel de flera tusen år gamla världsreligionerna.


Geels och Wikström (1999) rapporterar vidare att ordet religiös också blir problematiskt när det gäller graden av religiositet i de olika nya religiösa rörelserna. Detta beror på att vissa av dessa rörelser inte inbegriper något transcendent, högre, väsen i sin lära. De talas i stället ofta i termer som terapi och healing.


Något som också ifrågasätter nya rörelsers legitimitet som religiösa rörelser är huruvida de är kommersiella eller inte. Detta är något som ofta förekommer inom nya religiösa rörelser där avgifter tas till exempel för olika kurser. I vår kultur ses detta som något som används av företag, inte av religiösa rörelser. Något som också kan inverka på om rörelsen ska betraktas som religiös eller inte är om de ger svar på de existentiella frågorna, speciellt frågan om livet efter döden. Det tredje och sista ordet rörelse delas upp i tre olika grader av engagemang; audiensrörelse, klientrörelse och kultrörelse där låg grad av engagemang krävs hos den förstnämnda och fullständigt engagemang krävs hos den sistnämnda.


3.4 Kategorisering av nya religiösa rörelser


Inom forskningen diskuteras även begreppen sekt och kult. Vid kategorisering av nya religiösa rörelser får ofta dessa ord en negativ klang. Från rörelsernas sida vill man därför undvika att använda dessa termer. Vi väljer dock att kategorisera Scientologerna och Hare Krishna som kulter. Kult definieras enligt Geels och Wikström (1999) som en religiös grupp som saknar kulturell kontinuitet med andra religiösa grupper i samhället. Det finns även kulturella drag av import från utomkristna traditioner, främst hinduism och buddhism, och/eller drag av kulturellt nyskapande med helt nya element.


Geels och Wikström (1999) graderar engagemanget inom rörelserna i tre nivåer; audiens, klient och kult. Audiensrörelser klassas som de rörelser som kräver lägst engagemang från sina medlemmar. Här sprids budskapet främst genom böcker, tidskrifter, band, video, radio och ibland genom föreläsningar. Medlemmar inom dessa rörelser ställs inte inför några speciella krav. Klientrörelsen är mer organiserad och man finner ofta en terapeut-patient eller konsult-klient relation till ledaren. Medlemmarna krävs på ett visst engagemang. Kultrörelsen är den mest organiserade och är ofta starkt hierarkiskt uppbyggd. Ledaren ses som en profet med kunskap om den andliga världen och får/kan därför inte ifrågasättas. Fullständigt engagemang krävs av medlemmarna.


Avslutningsvis kan vi då av det tidigare sagda sluta oss till att Scientologikyrkan och Hare Krishna definieras som kultrörelser. När det gäller grad av engagemang klassas Scientologikyrkan i huvudsak som en klientrörelse eftersom man ofta finner en terapeutpatient relation. Hare Krishna kan ofta klassas som en audiensrörelse eftersom att man sprider budskapet genom att dela ut gratisböcker. Det är dock så att grad av engagemang inom rörelsen är svår att kategorisera då det varierar stort från person till person inom respektive rörelse.


3.5 Psykologins framväxt


Psykologin har enligt Frisk (1998) starkt påverkat nyreligiösa miljön och den ”vanliga människans” livsåskådning. Carl Gustav Jungs teorier har varit viktiga inom den nya religiositeten. Jung pekade på något som han kallade individuationen, vilken speglar en positiv bild av människan, då individuationen innebär människans möjlighet till självförverkligande. Denna process innebär bland annat att lära känna sitt omedvetna, den andra sidan av jaget. I dagens nya religiösa rörelser betonas religion, myt, fantasi, intuition och känsla och detta var något som Jung ansåg viktigt.


Under 1950-talet utvecklades en annan inriktning inom psykologin, nämligen humanistisk psykologi. Abraham Maslow var här en viktig företrädare. Denna psykologi inriktade sig på den friska människan och dennes resurser. Begrepp som utveckling, välbefinnande och självförverkligande blev viktiga. Utifrån den humanistiska psykologi utvecklades sen en ny form av terapi som betonade just självförverkligande. Dessa terapier kom att kallas Human Potential Movement och de har varit en av de mest inflytelserika rörelserna i dagens New Age-strömningar. New Age (samlingsbegrepp för nyandliga tankar) är enligt Geels och Wikström (1999) både som social och ideologisk rörelse mycket heterogen och mångfacetterad. New Age karaktäriseras av en mångfald av begrepp där alla inte finns i varje ny religiös rörelse. Innehållet varierar i rörelserna även om man kan finna gemensamma drag hos flertalet av dem.


3.6 Hjärntvätt


Ordet hjärntvätt förekommer ofta i sammanhang rörande engagemang i nya religiösa rörelser. Enligt Frisk (1998) betyder detta begrepp att de nya religiösa rörelserna skulle manipulera människor genom att ta kontroll över deras tankar. Begreppet hjärntvätt har sina rötter från 1950-talet då amerikanska krigsfångar i Korea tvingades till tankereformationsprogram för att omvändas till kommunismen. Frisk menar vidare att detta begrepp motsägs av all befintlig vetenskaplig forskning om omvändelse, anslutning och avfall. Detta kan bekräftas genom att det visat sig svårt för nya religiösa rörelser att rekrytera anhängare. Det är heller inte svårt att gå ut ur dessa rörelser. Religionsvetenskaplig forskning visar att de flesta så småningom spontant lämnar rörelsen. Det går heller inte att jämföra de amerikanska krigsfångarnas miljö och villkor med de nya religiösa rörelsernas situation. Det förekommer dock andliga discipliner avsedda för att åstadkomma förändringar hos individen. Detta kan bland andra vara regler som begränsar sömn och sexualitet. Viktigt att komma ihåg här är att dessa inte skiljer sig speciellt mycket från regler i liknande situationer hos de mer etablerade religionerna, till exempel klosterväsendet.


Argument för hjärntvättsteorin har varit att medlemmarna hindras från att tänka självständigt genom att tvivel förbjuds. Detta är något självklart för anhängare och kan därför anses fel att diskutera då det är en av rörelsernas grundstenar. De nya religiösa rörelserna leds oftast av en auktoritär ledare som sägs ha en speciell kontakt med det gudomliga. Det blir därför självklart för anhängarna att lita på dennes ord och inte ifrågasätta. Ett annat viktigt område som kritiseras av utomstående är medlemmarnas relation till familjen och vänner. Anhängarna umgås oftast inte med dem i samma utsträckning som tidigare utan tvingas mer eller mindre bryta kontakten. De får en ny ”familj” hos rörelsen och släpper då taget om sin riktiga familj. Frisk anser vidare att hjärntvättsteorin är en form av demonisering som kan göras trovärdig i vår sekulariserade kultur. Genom att sjukdomsförklara anslutning till nya religiösa rörelser blir dessa rörelser ett fenomen som inte behövs tas på allvar utan enbart hävda att anhängarna måste botas från sjukdomen. För vissa kan detta upplevas som en hjälp att bli fri från ansvar och att lämna rörelsen. De var då sinnesförvirrade och manipulerade. Hjärntvättsteorin kan också vara ett ”stöd” eller en orsak för föräldrar till barn som plötsligt beslutar sig för att ansluta till en ny religiös rörelse. Dessa orsaker eller förklaringar får stöd i massmedia som ofta skriver negativt om dessa rörelser.


Avslutningsvis vill vi också nämna föreningen FRI. Frisk (1998) pekar i sin avhandling på att de nya religiösa rörelserna ofta brukar komma i konflikt med samhället men att detta motstånd minskar successivt med tiden. Olika organisationer har bildats som motstånd mot dessa rörelser sedan slutet av 1970-talet. Deras mål är att informera om rörelsernas destruktivitet. I Sverige finns sedan 1984 föreningen FRI, Föreningen rädda individen. Denna förening består av människor som är vänner och anhöriga till anhängare av de så kallad destruktiva rörelserna. Gruppens främsta argument mot rörelserna är att de utnyttjar ungdomars osäkerhet och idealism, att de använder sig av falsk varudeklaration, att deras verkliga mål är makt och pengar och att de använder psykiskt och ibland fysisk våld mot medlemmarna. Enligt FRI har cirka 70 personer i Sverige avprogrammerats från rörelserna, varav 20-30 scientologer och två Hare Krishna-medlemmar.


4. Hare Krishna och Scientologerna


4.1 Rörelsernas syn på samhället


Hur stämmer då de teorier vi redogjort för in på de nya religiösa rörelserna som vi har valt? Innan vi beskriver det specifika i var och en av dessa rörelser ska vi under denna rubrik klargöra Hare Krishna-rörelsen och Scientologikyrkans syn på samhället. Klart är att ingen av rörelsernas ideologiska budskap står i strid med lagar eller regler i det Svenska samhället. Det enda motstånd som kan sägas finnas är från media och deras bevakning av avhoppare från de båda rörelserna, där speciellt Scientologerna den senaste tiden har stått inför en hård granskning.


Frisk (1993) redogör för att Krishna-rörelsens ideal är ett samhällssystem, där det finns fyra klasser av människor indelande efter egenskaper och utbildning, inte efter i vilken familj man fötts. Brahmanerna ska fungera som andliga ledare och rådgivare, kshaitriyer som världsliga med verkställande makt, vaishyer som näringsidkare (jordbruk och handel) och sudraer som kroppsarbetare. Man har också apokalyptiska trosföreställningar, i det att man menar att en kollaps av det nuvarande samhällssystemet är nära förstående och att ett Gudscentrerat samhälle då kan bli möjligt.


Scientologerna är en rörelse på frammarsch, vilket även gäller för svenska förhållanden. Rörelsen engagerar sig i hög grad i olika program och bl.a. ger man ut tidskrifter. Man har också hand om ett drogrehabiliteringsprogram som är populärt världen över. För att ge Scientologins skrifter så stor spridning som möjligt har kyrkan grundat två bokförlag, en filmstudio och en produktionsenhet för bandinspelningar. Verksamheten inkluderar en stor stab som arbetar för att översätta Scientologins skrifter till mer än 50 olika språk. (www.scientologi.nu)


4.2 Hare Krishna


4.2.1 Historia


För att förstå Hare Krishna rörelsens historia krävs ett studium av personer och händelser. Frisk (1993) redogör för att A. C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eller Srila Prabhupada som han kallas av anhängarna, föddes i Indien år 1896. Redan som ung träffade han sin guru, Srila Bhaktisiddanta Saraswati, son till Bhaktivinoda Thakura. Thakura, hade under 1800-talet återupplivat bhakti-traditionen vars förgrundsgestalt var Sri Krishna Chaitanya. Srila Bhaktisiddanta bad Swami Prabhupada (som då hade ett annat namn) att sprida Krishna-hängivenheten över hela världen. Detta var starten på det som skulle bli Hare Krishna rörelsen.


70 år gammal tar Swami Prabhupada rörelsen till USA och sprider budskapet genom föredrag och kirtana, det vill säga att sjunga Krishna-mantrat. Från början betonades inte den stränga livsstil som senare kom att karaktärisera rörelsen, och medlemmarna bodde inte heller kollektivt. Tyngdpunkten låg på kirtana och på prasadam, mat offrad till Krishna.


För att förstå hur Hare Krishna rörelsen är uppbyggd är det viktigt att vara medveten om de problem som rörelsen har haft. Frisk (1993) hänvisar till sociologiprofessor Rochfort (1987) som beskriver rörelsens utveckling i USA som allt mer problemfylld från mitten av 1970-talet. Dels hade man finansiella problem och dels problem att rekrytera nya medlemmar eftersom de motkulturella strömningarna började förlora sin kraft. Sankirtana, som ursprungligen innebar att sjunga Hare Krishna på allmänna platser och distribuera litteratur, fick därför allt mer en ekonomisk inriktning. Vissa av rörelsens centra började sälja olika småsaker utan samband med Krishna-rörelsen, eller be om donationer till välgörande ändamål utan att precisera vilket ändamålet egentligen var. En del av medlemmarna klädde sig ofta i vanliga kläder för att dölja sin identitet som Krishna-hängiven.


Rochfort (1987) menar att denna strategi gjorde Krishna-rörelsen än mer misstänkt i allmänhetens ögon, och medlemmar lämnade rörelsen eftersom de tappat förtroendet för ledarna. Mot slutet av 1970-talet ökade också antikultrörelsens inflytande i samhället. Hare Krishna rörelsen har genomgått många kriser under sin historia, men idag har rörelsen centra över hela världen och uppges omfatta cirka 10 000 initierade hängivna. Frisk (1993) rapporterar att det är svårt att uttala sig om hur många medlemmar som lämnat rörelsen; enligt en undersökning hade dock nära hälften av dem som initierats i Storbritannien 1977-84 lämnat rörelsen 1984. Av dessa uppgavs över hälften ha lämnat rörelsen till följd av problemen med ledarskap i början på 1980-talet. Rörelsen har en omfattande bokutgivning och 1981 uppges Swami Prabhupadas böcker ha tryckts i sammanlagt 85 miljoner exemplar.


4.2.2 Organisationens syfte och ledarskap


De flesta Hare Krishna medlemmar lever i kolonier, även om det de senaste åren också blivit möjligt att vara deltidsmedlem och leva ute i samhället. Krishna-rörelsen har därmed tagit steget att även fungera som en slags församling. Frisk (1993) redogör för att det i varje land finns ett eller flera lokala tempel, som vart och ett har en tempelföreståndare som årligen lämnar rapport till den internationella Governing Body Commission (GBC), bestående av fjorton män som handhar rörelsens administrativa affärer. I Sverige är alla lokala tempel fristående och ekonomiskt självständigt, organiserade som ideella föreningar tillhörande Internationella sällskapet för Krishnamedvetande, ISCON-Sverige. Förutom att vara medlem, dvs. heltidsdedikerad hängiven, kan man också vara ”stödmedlem” för ett par hundralappar om året. Idealet är att stödmedlemmar ska ge hälften av sin inkomst till rörelsens, något som dock enligt representanter för rörelsens inte fungerar i väst.


Krishna-rörelsens verksamheter handlar mest om mission genom sådant som bokförsäljning, söndagsfester, radioprogram, föredrag och servering av vegetarisk mat. Till missionen hör också kurser i Bhagavad-Gita och vegetarisk matlagning.


4.2.3 Rekrytering


Alla aktiviteter för att sprida Krishna-medvetande uppfattas som viktiga från rörelsens sida. Vanligt är att distribuera gratisböcker på gatorna och samtidigt be om en donation för dessa. I enlighet med indisk tradition uppfattas detta utbyte positivt. Givaren får möjlighet att läsa om Krishna-medvetande, samtidigt som givandet är en ynnest i sig. I Sverige säljs årligen tiotusentals böcker men dock initieras bara några få nya medlemmar vanligen varje år.


4.2.4 Ideologi och trosföreställning


Yoga och meditation är en viktig del i Hare Krishnas ideologi. Frisk (1993) berättar att enligt Krishna-rörelsen är andra yogasystem än det man inom rörelsen rekommenderar svåra att praktisera i vår tidsålder. I Kali-yuga, den form son rörelsen rekommenderar, bör man praktisera sankirtana, det vill säga sjunga Guds namn. En initierad bör upprepa mantrat Hare Krishna … minst 1 728 gånger varje dag, vilket tar åtminstone 1,5 timmar.


Den absoluta sanningen, eller gud, har enligt Krishna-rörelsen tre aspekter. Brahman, den opersonliga alltgenomträngande anden, Paramatma, översjälen som dväljs inom alla levande varelser, och Bhagavan, gudomens högsta personlighet manifesterad i Krishna vars kropp inte är besmittad av materiell natur utan transcendent och oförgänglig.


En viktig ritual är att offra all mat till Krishna och sedan äta den (prasada). Om man äter Krishna-prasada blir man smittad av Krishna-medvetande. Denna tanke ligger delvis bakom rörelsens vegetariska restauranger, som kallas Govinda.


Inom Hare Krishna rörelsen utgår allt från Krishna, det gäller att komma i kontakt med den absoluta sanningen. Frisk (1993) skriver att allt manifesterat är en manifestation av Krishnas energi, och Krishna anses också vara den ursprungliga orsaken till den materiella manifestationen. Krishna-rörelsen svarar inte på frågan varför de levande varelserna från början betingades, inte heller på när detta skedde. Det poängteras dock att människan har en fri vilja och att hon är betingad till följd av sin önskan att härska över den materiella existensen, och man måste höja sig till en annan plattform än den materiella för att komma ur den. Om man förbinder materien med den absoluta sanningen genom att använda den i dess tjänst återfår den sin andliga kvalitet.


4.3 Scientologikyrkan


4.3.1 Historia


Scientologikyrkan grundades i början av 1950-talet av den amerikanske författaren och nyandliga gurun L. Ron Hubbard. Andersson (1967) skriver att Hubbard tidigare mest gjort sig känd som produktiv författare av äventyrs- och sciencefictionberättelser. Det berättas två helt olika historier om Hubbard av scientologianhängare och kritiker. Anhängarna menar att han under hans sin uppväxt kom i kontakt med olika folkslag och deras sätt att leva. Som ung följde han sina föräldrar till Asien, och därav det österländska inflytandet i hans lära, till exempel själavandringen. De menar vidare att Hubbard under andra världskriget tjänstgjorde inom flottan och fick stor uppskattning men skadades och hamnade på sjukhus. Det var där som han tillämpade sina idéer och fantastiskt nog blev frisk. Detta gjorde att han ägnade hela sin tid åt forskning. Kritikernas version ser lite annorlunda ut. Enligt dessa studerade Hubbard till civilingenjör vid George Washingtons universitet, men var tvungen att hoppa av på grund av dåliga betyg. Efter detta gick han in i flottan men blev snart omplacerad eftersom han ansågs oduglig. Han sjukskrev sig då men när ingen kunde se några tecken på sjukdom, trodde man att han gjorde detta för att få pension betald av staten. Anledningen till att han grundade Scientologikyrkan sägs vara hans makt- och pengabegär.


Frisk (1993) anger att Hubbard omkring år 1948 skapade en form av terapi för mentalt helande som han kom att kalla dianetik. 1950 grundades en stiftelse för att utöva dianetiken men strax uppstod problem. Få människor deltog och inställningen till dianetiken var negativ, bland läkare och psykiatriker. Hubbard lämnade stiftelsen och startade scientologin. Denna nya rörelse blev auktoritär under Hubbards kontroll. Han motarbetade alla idéer som inte kom från honom själv och de som inte följde hans direktiv avskedades. Scientologikyrkan har mött kraftigt motstånd genom åren. Bland annat var den förbjuden i några delstater i Australien i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Andersson (1967) visar på att det gick så långt att Scientologiläran prövades i domstol i USA. Som svar på tal hävdade Hubbard att scientologin var en religion och därför kunde han inte fällas för sina idéer på grund av religionsfriheten.


Frisk (1993) anger att Scientologirörelsen ökade snabbt i omfång och enligt de själva fanns det 1970 118 kyrkor i 20 länder världen över. 1992 fanns det 1039 Scientologiorganisationer i 74 länder. Under 1980-talet har många oberoende Scientologiorganisationer växt fram runt om i världen av avhoppade Scientologimedlemmar.


Hubbard lämnade rörelsen 1966. Hans död 1986 har inte nämnvärd påverkat rörelsen som sådan.


Rörelsen kom till Sverige 1967 och idag finns det tre större centra i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Sverige beräknas ca 10 000 personer någon gång ha gått en scientologikurs medan den totala siffran i världen ligger på ca 7 miljoner. Hur många medlemmar som finns runt om i världen finns det inga säkra siffror på eftersom att många bara går enstaka kurser. Andersson (1967) skriver dock att han tror på en siffra mellan 2 och 25 miljoner i världen och 500-20 000 i Sverige. Scientologernas viktigaste bok Dianetik hade enligt Frisk (1993) redan 1987 sålts i 45000 exemplar enbart i Sverige och 1992 hade den sålts i 15 miljoner exemplar i hela världen.


4.3.2 Organisationens syfte och ledarskap


Scientologikyrkor är hierarkiskt uppbyggda. Överst finner man de högsta prästnivåerna för auditering och träning. Auditering är en form av personlig vägledning mellan den nya medlemmen och en auditör (pastor under utbildning). Det sägs vara en logisk ordning av organisationen som speglar den andliga processen för församlingsbornas vandring uppför bron. (www.scientology.org)


Den kyrkliga hierarkin är parallell med en företagsstruktur. Varje kyrkligt bolag sköts ideellt och har sin egen styrelse ansvariga för olika aktiviteter. Dessa kyrkor är grunden till ett internationellt nätverk som inkluderar hela världen.


En person, som är utbildad och kvalificerad att hjälpa individer till förbättring genom auditering, kallas för auditör. Auditör definieras som en som lyssnar, från latinets audire, vilket betyder höra eller lyssna. En auditör är en pastor eller pastorsstuderande inom Scientologikyrkan. (www.scientologikyrkanisverige.info)


Scientologerna har sitt eget drogrehabiliteringsprogram som enligt dem själva ger goda resultat. Narconons drogrehabiliteringsprogram använder sig av helt drogfria metoder utvecklade av L. Ron Hubbard, for att ge drog- och alkoholmissbrukare ett nytt liv. Narconon, vilket betyder inga droger, används idag hos mer än 50 rehabiliteringscentra i 21 olika länder runt om i världen. Mer än en kvarts miljon människor har idag enligt Scientologikyrkan blivit drogfria genom tillämpning av L. Ron Hubbards drogrehabiliteringsteknologi. (www.scientologi.nu)


Scientologikyrkan bedriver även rehabilitering for kriminella. Criminons rehabiliteringsprogram bygger på att man lokaliserar och hanterar de underliggande orsakerna till kriminalitet. Criminon, vilket betyder inga brott, bedriver verksamhet i 750 fängelser över hela världen och använder delar av Scientologins lära. (www.scientologi.nu)


Inom Scientologikyrkan bedriver man också av välgörenhets- och utbildningsaktiviteter. Association for Better Living and Education (ABLE) bildades 1988. Denna har rätten att auktorisera grupper som arbetar för social förbättring. Kravet är att de använder L. Ron Hubbards metoder, (www.scientologi.nu)


4.3.3 Rekrytering


En av de viktigaste prioriteringarna för Scientologikyrkan är att rekrytera medlemmar. Ser vi till Sverige är medlemsantalet inte speciellt högt. För att nå ut till folket använder man sig av bokförsäljning och personlighetstester ute på gatorna. Blir personen i fråga intresserad bjuder man in dem till kyrkan. Man bjuder också in till olika kurser för en mindre summa. Dessa kurser kan bestå i att finna dig själv som människa. Det finns många steg i detta kurssystem och hela tiden kan man klättra på stegen och bli högre utbildad inom Scientologikyrkan. Scientologikyrkan arbetar också med att hjälpa företag med organisation och ledarskap. Ett exempel som man arbetat med är att hjälpa företag med anställningsintervjuer.


4.3.4 Ideologi och trosföreställning


Hubbard hämtade inspiration från många olika håll. Inom dianetiken finns spår av Sigmund Freuds idéer och de högre nivåerna liknar den armeniska mystiker och filosofen G. I. Gurdjieffs läror. Hubbard var också inspirerad av svartmagi. Många anhängare menar att Hubbard återupptäckt gammal österländsk visdom och lagt in modern vetenskap på den. (http://sv.wikipedia.org)


Scientologin bekräftar att det finns något som de kallar det högsta väsendet. Scientologi tror att enbart genom total andlig upplysning kan man upptäcka och förstå det högsta väsendet. Scientologi består vidare av en mängd kunskap som bygger på vissa fundamentala sanningar. Viktigast bland dessa sanningar är att människan är en andlig varelse och att hennes erfarenheter sträcker sig långt bortom en enda livstid. Man anser att Människans förmågor är obegränsade. Scientologin uppfattar att människan är i grunden god och att hennes andliga frälsning beror på henne själv, förhållandet till andra samt att uppnå broderskap med universum, (www.scientology.org)


Scientologikyrkan har sin egen trosbekännelse. Den beskriver vilka rättigheter människor har i olika punkter. Ett exempel är att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter, (www.scientologi.nu)


Tron på ”tillvarons dynamiska princip” är en viktig del i läran om människan. Denna princip består av åtta olika delar; de så kallade ”åtta dynamikerna”. Den första är jaget vilket är strävan att överleva som individ. Den andra är skapande och rymmer familjeenheten och uppfostran av barn för att säkra framtidens överlevnad. Den tredje är gruppens överlevnad vilket är drivkraften för att överleva. Gruppen kan vara samhället, vänner, företag, land etc. Den fjärde är släkte eller art, det vill säga människosläktet. Den tredje och fjärde dynamiken hör samman så att om Sverige skulle vara tredje dynamiken för oss svenskar skulle alla nationer i världen utgöra den fjärde dynamiken. Den femte är livsformer vilket är drivkraften att överleva som livsformer (människor) och även med hjälp av livsformer såsom djur och växter. Det innefattar allt levande. Den sjätte är det fysiska universum som har fyra beståndsdelar: materia, energi, rum och tid. Det är drivkraften för människan att överleva med hjälp av de fyra beståndsdelarna. Den sjunde är den andliga dynamiken, viljan att överleva som andlig varelse eller livet självt. Till det andliga räknas varandet, förmåga att skapa, förmåga att åstadkomma överlevnad eller att överleva. Den sjunde dynamiken skiljer sig från det fysiska universum och kallas ”livets källa”. Den åttonde och sista dynamiken är drivkraften att existera som oändlighet och kallas också ofta för Gud, det Högsta väsendet eller Skaparen. L. Ron Hubbard uttryckte det så att först när den sjunde dynamiken är uppnådd kan man upptäcka den sanna åttonde dynamiken, (www.scientologi.nu)


5. Syfte och frågeställning


Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka varför människor väljer att ansluta sig till nya religiösa rörelser.


De frågor vi vill få besvarad är:


1. Vilka existentiella behov anser människor att Scientologikyrkan respektive Hare Krishna kan uppfylla?


2. Vilka likheter och skillnader anger människor i sitt val av anslutning till Scientologikyrkan respektive Hare Krishna rörelsen?


6. Metod


6.1 Kvalitativ intervju


Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Enligt Svensson och Starrin (1996) har kvalitativa intervjuer som syfte att upptäcka inte tidigare kända företeelser. Ordet kvalitativ kommer från latinets qualitas och betyder beskaffenhet, egenskap eller sort. Kvalitativ intervju är därmed en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenhet eller egenskapen hos någonting eller någon.


Varje intervju är en unik social interaktion, ett samtal mellan människor som är som främlingar för varandra, med syftet att samla information. Forskningen skiljer mellan två typer av intervjuer, nämligen standardiserad och ostandardiserad intervju. I den förstnämnda används ett formellt strukturerat schema av intervjufrågor. Den kvalitativa intervjun är icke standardiserad. Den utgår istället ifrån antagande att vi från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga. Det är viktigt att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara viktigt för situationen och syftet med undersökningen. I den kvalitativa intervjun utvecklas därför nya frågor och svar som en följd av tidigare frågor och svar. Under intervjuerna är det viktigt att intervjuaren är uppmärksam, vaken och fantasirik. Därför är dessa intervjuer oförutsägbara och innehåller överraskningar. Intervjuarens roll är att vara en medskapare till intervjuns resultat genom sin interaktion med intervjupersonen. Patel och Davidson (2003) framhåller att vi vid kvalitativa intervjuer aldrig ska tala om vad som är rätt eller fel svar. Dessutom betonar de att det är viktigt att intervjuaren har goda förkunskaper och är väl förberedd vid intervjuer. Svensson och Starrin (1996) menar att en bra intervju kännetecknas av att intervjupersonen lyckas med att bygga upp ett sammanhängande begripligt resonemang, att förstå ett specifikt budskap.


6.2 Hermeneutik


Hermeneutik är enligt Svensson och Starrin (1994) en tolkningsmetod som tillämpas på texter, utsagor och handlingar. Metoden som fått namn av gudarnas budbärare, Hermes, vilket innebär att man inom hermeneutiken söker upptäcka och förstå ett budskap. Metoden kännetecknas av innebörden i de frågor som ställs samt av arten av den kunskap som söks. Studieobjektet utgörs av mänskliga handlingar och företeelser i vissa sammanhang. Vår uppsats som är inriktad på att förstå och upptäcka orsaker till anslutning till Scientologikyrkan och Hare Krishna rörelsen söker efter kunskap om hur intentioner hos människor samspelar i ett sammanhang av tid, rum och mening. Detta betyder att människan betraktas som intentionell, det vill säga att människans handlande inte orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll utan att hon förhåller sig till det som sker inom och utom henne, helt enkelt att hon vill något och är en handlande varelse.

Det är arten av den sökta kunskapen som skiljer den kvalitativa, hermeneutiska forskningen från den kvantitativa. Målet för den kvalitativa analysen och tolkningen i hermeneutisk forskning är således aldrig ett sökande efter egenskaper och innebörden i syfte att möjliggöra mätning. Målet är att förstå handlingar och företeelser var för sig som en helhet, vilket ger en möjlighet att förstå och förhålla sig till andra människor och företeelser i deras unika sammanhang.


6.3 Urval och avgränsning


När vi gjorde vårt urval var målet att personerna som vi intervjuade skulle representera ett vitt spektra av olika positioner inom respektive rörelse. Vårt mål var också att få en jämn fördelning vad gäller grad av engagemang i respektive rörelse. Enligt Trost (2005) ska urvalet vara statistiskt representativt. Vi hade önskat att vårt val av respondenter skulle uppfylla dessa krav. Vår ambition var inte möjlig att uppnå eftersom att vi enbart hade fyra informanter från respektive rörelse.


Anledningen till valet av Hare Krishna rörelsen och Scientologikyrkan är att de representerar två olika typer av nya religiösa rörelser. Hare Krishna rörelsen har en trosföreställning som inbegriper tron på en personlig gud, medan Scientologikyrkan som talar om ett opersonligt högre väsen saknar denna trosföreställning.


6.4 Källkritik


Den litteratur vi läst har varit uppdaterad inom ämnet och har därför enligt oss gett en bra och relevant bild. Det har inte funnits allt för mycket litteratur om det specifika ämnet. Därför har vi letat oss till Internetkällor. Dessa kan anses mindre pålitliga då de ständigt uppdateras och förändras. Vi har dock avgränsat oss till att använda respektive rörelses egen hemsida.


7. Resultatredovisning


I den följande redovisningen av de intervjuer som vi genomfört för att kunna besvara de frågor vi ställt oss redovisar vi endast de svar som är relevanta för vårt syfte.


Vi har valt att kalla informanterna person A-H. När vi ordagrant återger svaren görs detta inom citattecken.


7.1 Person A, Scientolog


7.1.1 Bakgrund


Person A: Denna är en 67-årig pensionerad kvinna som arbetar heltid på inom Scientologikyrkan. Hon har universitetsutbildning och har tidigare arbetat som farmaceut och inom politik. Person A har tidigare varit med i Svenska kyrkan och var under en tid aktiv Scientolog och samtidigt medlem i Svenska kyrkan.

7.1.2 Orsaker till anslutning


Person A hade innan medlemskapet läst lite om Scientologikyrkan men hade dock ingen större tidigare erfarenhet. Sin första kontakt fick hon via ett personlighetstest som väckte hennes intresse. Hon ansåg sig själv vara en ”letare” eftersom hon kände att hon inte kunde hjälpa människor på det sätt hon ville genom att sälja piller. Tidigare brukade hon gå i Svenska kyrkan på söndagar och bekänna sina synder, men tyckte inte att detta hjälpte utan samma ”problem” återkom vecka efter vecka. Hon upplevde alltså att hon behövde en förändring i sitt liv, vilket inte kunde ske inom Svenska kyrkan. Därför sökte hon sig till Scientologikyrkan. Vid anslutningstillfallet låg hon i skilsmässa och hon kände att engagemanget inom Scientologikyrkan hjälpte henne att klara situationen på ett bra sätt. ”Det blev en lycklig skilsmässa mycket tack vare Scientologikyrkans hjälp.” Det som lockade inom Scientologin var speciellt dianetiken som hon ville fördjupa sig i. Hon såg en tydlighet och en sanningshalt i Scientologins budskap. Detta intresse fick som följd att hon tog olika kurser inom Scientologi. Hon böljade snabbt arbeta inom kyrkan som informationsansvarig där hon på ett bra sätt kunde utnyttja sina politiska kontakter.


7.1.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan


Arbetet på heltid inom Scientologikyrkan präglar hennes liv. Hon säger att hennes engagemang inte påverkar resten av hennes familj som inte är Scientologer. Hon berättar att barnen ibland kommer och hälsar på vid kyrkan. Anslutningen har inneburit att hon som person har blivit en bättre människa då hon speciellt känner att hon kan hjälpa andra människor på ett annat sätt än tidigare. Trots skilsmässan är hon idag en livsglad människa med goda utsikter inför framtiden, där arbetet inom Scientologikyrkan är och kommer att vara en stor del av hennes liv.


7.1.4 Trosuppfattning


Person A säger sig ha en personlig tro, vilket hon menar är vanligt inom Scientologikyrkan. Hon säger att tron ofta beror på vilken uppfostran man fått tidigare i livet. Hon har inte helt släppt den kristna traditionen då hon ibland ägnar sig åt böner på kvällarna. L. Ron Hubbard ändrar ingens tro utan tar den till en ytterligare dimension. Hon berättar vidare att hon under sin skoltid umgicks mycket med andra människor från olika kulturer och religioner vilket hon tycker är viktigt än idag.


Hennes gudsbild består i att hon tror på en högre makt till vilken människan ska ha en respektfull och vördnadsfull attityd. Denna högre makt har hon svårt att beskriva, men menar att det den är något mer än människan. Frågan om det är viktigt att hennes trosföreställning är vetenskapligt bevisad eller inte är det inte speciellt viktigt för Person A. Det viktigaste är att göra som L. Ron Hubbard säger, och det som är sant är sant för dig och detta kan ingen ifrågasätta.


7.1.5 Syn på organisation och ledarskap


Person A anser att det svenska samhället i allmänhet har mycket att lära av Scientologikyrkans organisation och ledarskap. Scientologikyrkan utbildar olika företag inom olika tekniker, till exempel anställningsintervjuer. Detta är vanligt ute i Europa men Person A anser att detta även skulle tillämpas i Sverige. ”Företag och organisationer i Sverige skulle vinna mycket på att använda sig av våra metoder gällande organisation och ledarskap.”

7.2 Person B, Scientolog


7.2.1 Bakgrund


Person B: Denne är en 45-årig man. Han arbetar som egen företagare inom teknik. Han har en 4-årig teleteknisk gymnasieutbildning. Person B har ingen tidigare religiös bakgrund. Intresset för Scientologikyrkan väcktes när han arbetade i Genève utan familj och tillbringade därför mycket tid ensam.


7.2.2 Orsaker till anslutning


Person B kom i kontakt med Scientologikyrkan genom att läsa en bok om dianetik. Efter detta tog han själv kontakt med rörelsen och hans intresse stegrades. Hans reaktion vid kontakten var att det verkade intressant, spännande och annorlunda. Person B lockades speciellt av det funktionella inom Scientologikyrkan. ”Jag upplevde fungerande metoder för att bota sjukdomar. Eftersom att jag själv led av svåra magproblem som blev mycket bättre via de tekniker jag fick prova fick jag ett direkt bevis på att Scientologikyrkans metoder fungerar”, säger Person B.


7.2.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan


Person B:s engagemang har stegrats successivt inom Scientologikyrkan. Hans engagemang har gjort att han har kunnat hjälpa andra människor, men framför allt har han själv fått hjälp på alla plan i livet. ”Jag mår bättre som människa när jag är osjälvisk och får hjälpa andra människor”, säger Person B. Han säger vidare att han har fått bättre självförtroende tack vare Scientologikyrkan vilket bland annat har hjälpt honom med sitt egna företag.


7.2.4 Trosuppfattning


Person B tror på Scientologikyrkans egen trosbekännelse vilken ska leda till en bättre framtid och värld. Han tror på ett högre väsen eller samband. ”Det är inte viktigt vad det är utan jag vet bara att det finns något där ute.” Alla människor har rätt till sin egen tro och ingen kan därför ifrågasätta den.


7.2.5 Syn på organisation och ledarskap


Person B anser att organisationen och ledarskapet fungerar bra och vill därför inte ändra på något speciellt. Han anser också att organisationen och ledarskapet inom rörelsen är en anledning till att det fungerar så pass bra som det gör. Eftersom han själv är egen företagare har han ett ”gott öga” för just denna organisation och ledarskap och tillämpar vissa av Scientologins organisations- och ledarskapsdelar i sitt eget förestag.


7.3 Person C, Scientolog


7.3.1 Bakgrund


Person C: Denna är en 59-årig kvinna. Hon arbetar som barnmorska på heltid samtidigt som hon är ideellt engagerad inom Scientologikyrkan. Hon känner starkt för Scientologins yrkesmetoder inom sin yrkesroll. ”Jag märker ju att det fungerar.” Tidigare arbetade hon som sjuksköterska i Etiopien. Hon har ingen direkt religiös bakgrund utan bara erfarenheter från den undervisning i skolan som var inriktad på kristendomen.


7.3.2 Orsaker till anslutning


Person C kom i kontakt med Scientologikyrkan genom en före detta arbetskamrat som var medlem sedan tidigare. De båda brukade diskutera Scientologi och till slut bestämde hon sig för att läsa en bok om dianetik. Efter att hon läst boken väcktes hennes intresse för rörelsen och hon bestämde sig för att undersöka saken vidare. Hon hade innan detta inga tidigare erfarenheter av Scientologikyrkan. En tid efter att hon läst diverse böcker beslöt hon sig för att gå kurser inom bland annat auditering, tillsammans med sin väninna.


Ända sedan tonåren hade hon haft funderingar på att det måste finnas något mer än bara livet och döden och sökte då något som hade svar på detta. Hon tyckte sig finna detta inom Scientologikyrkans budskap. ”Jag ville hitta något som var praktiskt tillämpbart och det gjorde jag genom Scientologi.”

7.3.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan


Från det att hon började gå kurser inom Scientologikyrkan har hon haft stort engagemang. Hennes stora intresse inom rörelsen är synen på psykiatrin. Hon anser att Scientologikyrkans metoder är bättre än den offentliga sjukvårdens psykiatri, och borde därför tillämpas i dess ställe.


Innebörden av Person C:s engagemang inom Scientologikyrkan kan ses över hela hennes liv då hon anser sig själv ha utvecklas på alla plan som människa. ”Livet är som att läsa en karta, bara man följer vägen kommer man till målet.”

7.3.4 Trosuppfattning


Person C säger sig ha en personlig tro vilket hon menar är vanligt inom Scientologikyrkan. Hon tror på en högre makt som inte direkt går att beskriva utan den finns bara där som något överordnat. Det är inte viktigt att trosföreställningen är vetenskapligt bevisad utan alla har en slags personlig tro som ingen kan ifrågasätta.

7.3.5 Syn på organisation och ledarskap


När hon tänker tillbaka på sin tid i Etiopien som sjuksköterska får hon bekräftat att Scientologikyrkans mål, att ena alla länder och religioner, verkligen stämmer överens med hennes erfarenheter personliga värderingar i livet. Det sätt som räddningshjälpen i Etiopien arbetar på vill hon förändra, så att de skulle arbeta efter Scientologins metoder och tekniker vilka utgår ifrån befolkningens situation. Hon tycker att Scientologins organisation, metoder och ledarskap är gångbara i stort sett alla situationer.


7.4 Person D, Scientolog


7.4.1 Bakgrund


Person D: Denne är en 52-årig man. Han har ett eget företag inom bokföring med en eftergymnasial ekonomisk utbildning. Hans far är missionsförbundare och den övriga familjen är med i Svenska kyrkan.


7.4.2 Orsaker till anslutning


Person D kom i kontakt med Scientologikyrkan genom att köpa en bok och detta blev en speciell upplevelse för honom. Det var han själv som efter att ha läst flera böcker tog kontakt med rörelsen. Denna kontakt beskriver han som mycket positiv och välkomnande.


7.4.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Scientologikyrkan


Person D arbetar deltid som på informationsavdelningen där han bland annat har hand om hemsidan. Engagemanget inom Scientologikyrkan har gjort honom till en lyckligare människa och givit honom de svaren i livet han ansåg sig behöva. Det stod mycket nytt och spännande i boken som fascinerade honom. ”Det fanns många svar på mina frågor i livet.” Han låg vid tillfället i skilsmässa och var därför sökande efter något nytt att fokusera sig på och utvecklas som person.

7.4.4 Trosuppfattning

Person D tror på en överordnad kraft som hela tiden utvecklas. Det är för honom inte viktigt att trosföreställningen är vetenskapligt bevisad utan det som känns rätt för honom är också sant för honom.


7.4.5 Syn på organisation och ledarskap


Scientologikyrkan fungerar som ett globalt nätverk med ungefär samma organisation världen över. Person D är mycket nöjd med denna organisation och dess ledarskap och tycker därför inte att något borde förändras.


7.5 Person E, Hare Krishna


7.5.1 Bakgrund


Person E: Denne är en 43-årig man. Han är förtidspensionerad sedan länge och arbetade innan det som bl.a. affärsbiträde. Grundskoleutbildning är vad han har i utbildningsväg. Person E har inga tidigare religiösa erfarenheter.


7.5.2 Orsaker till anslutning


Person E:s första kontakt med Hare Krishna rörelsen skedde ute på stan genom ett möte med en medlem. Detta möte gjorde ett speciellt intryck på honom, då det visade sig vara spännande, främmande och samtidigt skrämmande. Han hade tidigare inte haft någon som helst kontakt med Hare Krishna och det var just detta som gjorde det hela så spännande. ”Det var något annorlunda som jag aldrig tidigare stött på, det verkade inte följa normerna och det var just det som fascinerade mig.” Ytterligare kontakt fick han genom närradion där Hare Krishna hade sändningar. Detta gjorde honom ännu mer intresserad, vilket ledde till att han besökte templet. Person E har ingen direkt personlig kontakt utan står ganska neutral i sitt medlemskap där han kan komma och gå lite som han vill.


Vid denna tid var Person E i 20-årsåldern och sjukskriven samtidigt som han ville satsa på en karriär som musiker. Han beskriver sig själv vid den tiden som ung och förhoppningsfull.


7.5.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen


Person E har blivit mer engagerad inom rörelsen på senare år, och idag har han bl.a. hand om hemsidan och en tidning som ges ut. Han har även kontakt med skolelever där han svarar på frågor kring om Hare Krishna. ”Genom anslutningen till Hare Krishna har jag fått större självkännedom och självförståelse.” Han berättar vidare att han också har fått en grundläggande trygghetskänsla.


7.5.4 Trosuppfattning


Gud är som en högt stående person som människan kan ha en personlig relation till menar Person E. Denna relation försöker man hela tiden utveckla genom en gradvis process. Den ska vara ständigt inspirerande utan slutstadium. ”Min relation till Gud (Krishna) är som en kärleksrelation”, säger Person E. Han menar vidare att det är viktigt för honom att hans trosföreställning är vetenskapligt bevisad, men han frågar sig samtidigt vad som egentligen kan bevisas.

7.5.5 Syn på organisation och ledarskap


Beträffande organisation och ledarskap anser Person E att det i stort sett fungerar bra men att man alltid kan förbättra sker och ting. Det finns några speciella saker som han skulle vilja ändra på för att få en mer fungerande organisation och detta är bl.a. mer utrymme för olika personer. I denna fråga trycker han speciellt på jämställdhetsfrågor, eftersom det finns allt för få kvinnor i framträdande roller inom Hare Krishna rörelsen. Han menar att det ser ut ungefär på samma sätt som i det svenska samhället där kvinnan tyvärr står underordnad mannen vad gäller höga positioner inom förestag osv.


7.6 Person F, Hare Krishna


7.6.1 Bakgrund


Person F: Denne är en 34-årig man. Han arbetar som kock på restaurang Govindas i Göteborg samtidigt som han arbetar som tennistränare. Han har en gymnasial utbildning inom ekonomi och även en tennistränarutbildning. Person F har ingen direkt religiös bakgrund förutom att han är född in i Svenska kyrkan.


7.6.2 Orsaker till anslutning


Den första kontakten som Person F fick med Hare Krishna var då han var på en resa i Köpenhamn och stötte på ett tåg av Hare Krishna människor som gick runt och sjöng. ”De såg så lyckliga ut, och det var något speciellt över dem som attraherade mig.” Sedan tänkte han inte så mycket mer på det till en dag då han träffade en man från Hare Krishna på gatan som sålde böcker. Han fick några böcker och läste dem. Han blev så pass fascinerad att han beslutade sig för att besöka templet. ”Mycket rörde mig på ett djupare plan som inget annat har gjort.”

Hans föräldrar hade tidigare skilt sig och detta tog honom hårt. Han beslutade sig då för att resa till USA där han stannande ett år. När han kom hem skaffade han sig flickvän, men efter en tid tog detta slut. Han menar att han har fått en del ”smällar i livet” vilket gjorde att han tänkte efter ordentligt. Detta ledde till slut till att han blev medlem i Hare Krishna rörelsen.


7.6.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen

Idag är han inte speciellt engagerad inom rörelsen förutom att han är anställd på Govindas. Hans medlemskap har gjort att han har förändrat sitt liv. Han är öppnare mot andra människor och tankesätt. ”Jag har fått extremt mycket mera tålamod och är idag mindre egoistisk”, säger Person F. Han säger sig kort sagt ha vuxit som människa.


7.6.4 Trosuppfattning


Bhagavad-Gita har en exakt föreställning om Gud. Han är personlig med tre aspekter: personliga, allt genomträngande och personliga aspekten i hjärtat. ”Krishna leder mig till målet.” Texterna i Bhagavad-Gita är inte till för att tolkas och förändras utan de ska följas till punkt och pricka. Han menar att i detta tankesätt är man fundamentala. ”Hare Krishna kan ge svar på allting som ingen annan filosofi kan.”

7.6.5 Syn på organisation och ledarskap


Person F. anser att Hare Krishnas sätt att nå ut till folk är lite gammalmodigt och att man inte vågar förnya sig på den punkten. Här skulle han alltså vilja se en förändring. ”I takt med att samhället utvecklas måste också Hare Krishna göra det.”

7.7 Person G, Hare Krishna

7.7.1 Bakgrund


Person G: Denne är en 39-årig man. Han bor och arbetar nu med trädgården på templet sedan några år tillbaka. Tidigare arbetade han på olika gruppbostäder för autistiska människor. Han påbörjade också en utbildning på komvux som undersköterska men lämnade detta för en kurs i hypnoterapi.


Person G hade innan medlemskapet hos Hare Krishna varit en ”sökare” och ”sniffat” på olika religioner. Han har också sedan länge varit intresserad av Transcendental Meditation och den österländska kulturen i allmänhet.


7.7.2 Orsaker till anslutning


Sin första kontakt med Hare Krishna fick Person G när han var på semester med sin dåvarande flickvän i Danmark där de träffade en person från Hare Krishna. De åt även senare på restaurang Govindas.


Vid denna tidpunkt gick Person G på folkhögskola och hade många obesvarade frågor inom sig. Under denna tid drack han även mycket alkohol. Han visste att han var tvungen att ta tag i sitt liv och Hare Krishna blev lösningen.


Han beslutade sig för att sälja allt han hade och resa till Indien för att utforska religionen ytterligare. ”Det var min enda utväg även om det var på vinst och förlust jag åkte.”

7.7.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen


Person G:s engagemang gjorde hans mamma orolig och bekymmersam men detta har förbättrats genom åren. Hans resa genom livet som Hare Krishna medlem har varit både upp och ner. Han drabbades av en kris 1999 då hans Guru lämnade sin post. ”Det var en riktigt tung period i mitt liv som jag nu tagit mig igenom tack vare stöd och hjälp från rörelsen”, säger Person G. ”Jag ser mig själv som en tryggare människa med större självförtroende idag.”

7.7.4 Trosuppfattning


För Person G representeras gud av Krishna. Han har inget mer att tillägga om detta eftersom det för honom inte finns några tvivel som helst när det gäller tron.


7.7.5 Syn på organisation och ledarskap


Person G anser att Hare Krishna rörelsen håller på att bli en bra organisation nu men att den tidigare har haft sina fläckar. Det är svårt att sköta en så pass liten organisation som vi har i Sverige säger han. ”Alla gör så gott de kan, mer kan vi inte göra.”

7.8 Person H, Hare Krishna


7.8.1 Bakgrund


Person H: Denna är en 52-årig kvinna. Hon arbetar som undersköterska och har en gymnasieutbildning. Hennes religiösa bakgrund består i att hon är född in i Svenska kyrkan och hennes familj är kristna men inte direkt aktiva troende


7.8.2 Orsaker till anslutning


Allting börjad med att Person H fick en bok om Hare Krishna eftersom hon tidigare hade intresserat sig för yoga och meditation. Sedan lyssnade hon även på närradion där de inbjöd till föredrag som hon senare gick på. ”Ändå sedan jag gick genom dörren till föredraget har jag haft en positiv bild av Hare Krishna. Det var atmosfären och det varma mottagandet som attraherade mig mest.” ”Min längtan efter inre frid besvarades genom Hare Krishnas fokus på yoga och meditation.”

Under denna tid var hon ensamstående mor till en dotter i tonåren som var mycket skeptisk till sig mammas anslutning till rörelsen.


7.8.3 Behovsuppfyllelse och påverkan av engagemang inom Hare Krishna rörelsen


Person H:s engagemang utvecklades ganska snabbt då hon regelbundet gick på söndagsfester, mediterade och så småningom flyttade in på templet. Där arbetade hon på restaurangen som servitris. Nu är hon mer ute i samhället och säljer böcker, sitter med i styrelsen och tar hand om altaret.


Från sina släktingar och vänner fick hon varierande respons på sitt medlemskap och tyngst tog dottern det. ”Idag accepterar hon det på ett helt annat sätt men är inte alls intresserad själv.” ”Jag har blivit en lugnare och mer harmonisk människa sedan jag gick med i Hare Krishna.”

7.8.4 Trosuppfattning


Vi människor, även djuren, är eviga andliga varelser med andliga själar i en människokropp. Den högsta andliga varelsen är Gud som vi kallar Krishna. Vi människor ska tjäna Krishna vilket så småningom ska göra att vi kommer till en andlig värld. ”Det spelar ingen större roll för mig om det är vetenskapligt bevisat eftersom jag själv är så pass övertygad.”

7.8.5 Syn på organisation och ledarskap


Person H anser att Hare Krishna i Sverige har en bra och väl fungerande organisation. Den enda nackdel som hon ser är att de inte är så stora men hon hoppas och tror på en förändring på denna front i framtiden. Hon har själv inge negativa erfarenheter och har därför inget att klaga på.


8. Diskussion


Syftet med vår undersökning var att undersöka varför människor väljer att ansluta sig till nya religiösa rörelser. De frågor vi ville få besvarade var vilka existentiella behov människor anser att scientologikyrkan respektive Hare Krishna kan uppfylla. Dessutom ville vi veta vilka likheter och skillnader som människor ger som motiveringen för anslutning till scientologikyrkan respektive Hare Krishna. Innan vi diskuterar resultatet av vår undersökning ställer vi frågan om undersökningens trovärdighet.


8.1 Undersökningens trovärdighet


Vårt syfte med val av intervjupersoner var att få en så stor spridning som möjligt vad gäller grad av engagemang. Detta för att täcka en så stor bild som möjligt hos respektive rörelse. Vi har genom urvalet som skedde via kontaktpersoner från respektive rörelses försökt få en god spridning vad gäller grad av engagemang inom rörelsen. Vi hade önskat att vårt val av respondenter skulle uppfylla dessa krav. Vår ambition var dock inte möjlig att uppnå eftersom att vi enbart hade fyra informanter från respektive rörelse. Ytterligare ett problem som vi stötte på när vi skulle börja med intervjuerna var att det inte fanns några aktiva utövare i Norrbotten så därför var vi tvingade att göra telefonintervjuer. Helst hade vi som sagt sett att vi kunnat göra intervjuerna personligen och inte över telefon eftersom man då inte får samma uppfattning om personerna. Vi kunde inte se ansiktsuttryck, reaktioner vid frågeställandet och inte heller personen i sin helhet. Å andra sidan kan denna form av intervju ha medfört att våra intervjuobjekt vågade svara mer sanningsenligt.


8.2 Orsaker till anslutning


Varför väljer människor att ansluta sig till nya religiösa rörelser? Vilka existentiella behov anser människor att Scientologikyrkan respektive Hare Krishna rörelsen kan uppfylla? Enligt våra informanter från Scientologikyrkan och Hare Krishna rörelsen kan vi se att vårt antagande om att samhällsförändringar, då främst sekularisering och individualism, påverkar människors förhållningssätt till religionen. Ett mer sekulariserat och individualistiskt samhälle leder till ett ökat intresse för nya religiösa rörelser.

Det vi nu kommer att presentera är en bild av informanternas existentiella behov och i och med det deras orsaker till anslutning.


Person A, Scientolog, var vid anslutningstillfället medlem i Svenska kyrkan men ansåg att denna inte kunde uppfylla hennes behov på självförverkligande och hennes vilja att hjälpa andra människor. Scientologikyrkan svarade däremot mot hennes behov av att kunna hjälpa människor. För oss målade Person A upp en bild av att det individualistiska inom Scientologikyrkan får stor plats. Vi kunde se detta dels genom att hon inledningsvis var med i båda Svenska kyrkan och Scientologikyrkan och dels genom att hon fortfarande ber ibland på kvällarna. Person A hänvisar till Ron L. Hubbard som säger att alla människor får ha sin personliga tro utan att den ska behöva ändras.


Person B, Scientolog, lockades speciellt av det funktionella i Scientologikyrkan. Han hade vid anslutningstillfället magsmärtor och fann genom Scientologin botande metoder for dessa. Person B anger osjälviskhet, personlig tro och kyrkans annorlunda och spännande utformning som de existentiella behoven vid hans anslutning till Scientologikyrkan. Denna anslutning gjorde honom till en bättre människa på alla plan i livet.


Person C, Scientolog, vill använda sig av Scientologikyrkans metoder inom sin yrkesroll. Hon anser att Scientologikyrkans metoder är bättre än den offentliga sjukvårdens psykiatri och borde därför tillämpas i dess ställe. Vi kan se att hennes behov efter praktisk tillämpbarhet och tydlighet besvarades bättre inom Scientologikyrkan än Svenska kyrkan.


Person D, Scientolog, såg liksom Person C den praktiska tillämpbarheten som en av anslutningsorsakerna till Scientologikyrkan. Han fann sina svar på frågorna han ställde rörande livet. Person D anser att Scientologikyrkan hjälpte honom att hantera skilsmässan.


Person E, Hare Krishna medlem, säger sig ha fått en större självkännedom och självförståelse genom anslutningen till Hare Krishna rörelsen. Vi har sett att alla Hare Krishna informanterna anger det individuella behovsuppfyllandet som deras drivkraft i sitt engagemang inom rörelsen. Vidare anger Person E att det som lockade honom var att Hare Krishna rörelsen inte verkade följa de rådande normerna för kyrkligt liv.


Person F, Hare Krishna medlem, säger sig ha fått mer tålamod och är idag mindre egoistisk genom sitt engagemang inom Hare Krishna rörelsen.


Person G, Hare Krishna medlem, hade innan medlemskapet hos Hare Krishna varit en ”sökare”. Han hade sedan länge varit intresserad av Transcendental Meditation och den österländska kulturen i allmänhet. Precis som de övriga Hare Krishna informanterna fann Person G svaret på sina livsfrågor och behov hos rörelsen.


Person H, Hare Krishna medlem, hade vid anslutningstillfället en längtan efter inre frid som besvarades genom Hare Krishnas fokus på yoga och meditation. Medlemskapet gjorde henne till en lugnare och mer harmonisk människa.


8.3 Skillnader och likheter


Inledningsvis har vi valt att ange skillnaderna mellan Scientologikyrkan och Hare Krishna rörelsen. Förändringarna i samhället ställer enligt informanterna ett högre krav på tydlighet och enkelhet vilket påvisas hos Scientologerna. Hare Krishna rörelsen å andra sidan har en stark fokus gentemot individens utveckling vilket också svarar emot de samhällsförändringar vi har utgått ifrån. Dessa olika individuella behov från våra informanter kunde inte uppfyllas i den Svenska kyrkan då de valt att gå ur kyrkan till förmån för dessa rörelser. En av informanterna var med i Svenska kyrkan samtidigt som hon var med i Scientologikyrkan. Detta ser vi som ett tecken på att tidsuppfattningarna är tillåtna att variera inom Scientologikyrkan.


Vi har observerat att Hare Krishna medlemmarna ofta relaterar till en tydlig gudsbild. Scientologerna talar i sin tur ofta om det vetenskapligt bevisade som L. Ron Hubbard skriver om. Scientologerna ser att sina metoder fungera på många delar i livet. Person B led av svåra magsmärtor och blev tack vare Scientologins metoder botad. Person B ser detta som en av de viktigaste orsakerna till hans anslutning.


Hare Krishna medlemmarna visar upp en större fokus på det mentala där yoga och meditation är en viktig del. Person H säger att ”Min längtan efter inre frid besvarades genom Hare Krishnas fokus på yoga och meditation”.


Hare Krishna medlemmarna känner att de fått ett inre lugn genom sin anslutning. Exempelvis säger Person H att ”Jag har blivit en lugnare och mer harmonisk människa sedan jag gick med i Hare Krishna”. Scientologerna å andra sidan trycker på att det är viktigt att få hjälpa andra människor och därigenom själv bli en bättre människa. Vi ser också tydligt en fokus mot att allt är förklarat tydligt och enkelt inom Scientologin. Person C säger att ”Livet är som att läsa en karta, bara man följer vägen kommer man till målet”.


Den största skillnaden mellan informanternas trosföreställningar hos respektive rörelse är att man inom Scientologin tror på ett obestämt högre väsen och hos Hare Krishna tror man på en specifik Gud (Krishna). Person B (Scientolog) säger att ”Det är inte viktigt vad det är utan jag vet bara att det finns något där ute”. Person F (Hare Krishna) säger att ”Krishna leder mig till målet”, säger Person F.


På frågan gällande om det var viktigt för informanterna att trosuppfattningen var vetenskapligt bevisad var det skiftande svar. Vi kunde dock se att ett tydligare krav på detta hos Scientologerna.


Informanterna tillhörande Scientologikyrkan var stolta och nöjda med deras organisation och ledarskap. Informanterna vill att det svenska samhället ska ta efter och lära av Scientologikyrkans metoder vad gäller just dessa ämnen. Scientologikyrkan utbildar också olika företag inom olika tekniker, t.ex. anställningsintervjuer vilka man tycker borde vara eftersträvansvärda inom det svenska samhället. Person A äger att ”Företag och organisationer i Sverige skulle vinna mycket på att använda sig av våra metoder gällande organisation och ledarskap”.


Informanterna inom Hare Krishna rörelsen tycker i sin tur att det har varit svårt för rörelsen eftersom de är så pass små i Sverige. Eftersom Hare Krishna ursprungligen kommer från Hinduismen som är en gammal religion har den inte utvecklats och förnyats gällande att nå ut till människor på det sätt som dagens samhälle nästan kräver. Enligt vissa av informanterna inom Hare Krishna kan deras organisation och ledarskap därför anses gammalmodigt och borde förnyas. ”I takt med att samhället utvecklas måste också Hare Krishna göra det”, säger Person F.


Vi går vidare med att presentera de likheter som vi funnit mellan de två rörelserna. Alla våra informanter har talat om ett behov av att se mening i livet. Informanterna hänvisade alla till en svår tid i livet som en av orsakerna till anslutning. De sökte stöd och hjälp hos respektive rörelse. Alla ansåg sig också ha fått det stöd de behöver.


Konsekvent för alla informanterna är att alla, utan undantag, blivit lyckligare människor genom sin anslutning till respektive rörelse. Informanterna känner också att de funnit meningen med livet och att de genom detta vuxit som människor.
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9.3 Otryckta källor


Intervju 1 (060323) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 2 (060323) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 3 (060420) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 4 (060420) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 5 (060420) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 6 (060510) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 7 (060510) Telefonintervju. Finns hos författarna.


Intervju 8 (060510) Telefonintervju. Finns hos författarna.


10. Bilaga


10.1 Intervjufrågor - Scientologerna & Hare Krishna


Bakgrund


· Hur gammal är du?


· Kön?


· Vart kommer du ifrån?


· Familjesituation?


· Arbete just nu/Studerar?


· Utbildning?


· Religiös bakgrund, har du engagerat dig tidigare inom någon annan kyrka?


Orsaker till anslutning


· Hur såg din första kontakt ut med rörelsen?


· Hade du några tidigare erfarenheter av rörelsen?


· Hur reagerade du vid din första kontakt med rörelsen?


· Vad lockade dig i början? (organisation, rörelsens idé, person eller annat)


· När tog du själv ditt första initiativ?


· Hur tog du initiativ?


· Hur tog rörelsen emot dig?


· Hur såg din livssituation ut vid det tillfället?


· Vad hände den första tiden efter kontakten?


Grad av engagemang


· Vad gjorde att du blev ”engagerad/fastnade”?


· Hur ser du att ditt engagemang har utvecklats?


· Vad är ditt mål med ditt engagemang i rörelsen?


· Vad är ditt mål med livet?


Innebörd


· Hur påverkas din ev. familj/ditt privatliv och ditt yrkesliv av ditt engagemang inom rörelsen?

· Kan du beskriva hur ditt liv förändrats sen du gick med i rörelsen?

Tron


· Hur ser din trosföreställning ut?


· Är det viktigt för dig att trosföreställningen är vetenskapligt bevisad?


· Hur ser din gudsbild ut?


· Hur ser din människosyn ut?


Ledarskap/Organisation


· Hur ser organisationen/ledarskapet ut inom er rörelse? (Vart kommer direktiven från)


· Hur tycker du att det fungerar?


· Tycker du att någonting borde förändras?

· Finns det något som du tycker att det svenska samhället saknar vad det gäller organisation och ledarskap?


· Hur mycket måste du själv finansiera/bidra med till rörelsen? Vad anser du om detta?


Förhållande till samhället


· Finns det några motsättningar mellan samhället och er rörelse?


· Ser du några problem i det Svenska samhället idag?


· Varför tror du att din rörelse är så populär? (Hare Krishna sålt många böcker, varför?)


Övriga frågor


· Antalet medlemmar? Sverige? Världen?


· Är det något som de känner att vi har glömt som du vill förmedla?


� Personer födda 1946-1964 (efterkrigsgenerationen)


� Nya perspektiv på religion s.43


� Nya perspektiv på religion s.43
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