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Abstrakt 

Syftet med arbetet är att undersöka hur Scientologikyrkan uttrycker sin egen tro och utövning 

samt vad som kan attrahera människor till samfundet och jämföra detta med vad 

religionspsykologer och religionssociologer anser. Min informationshämtande metod har 

enbart varit litteraturstudier och undersökningen är av hermeneutisk art och huvudmaterialet 

är från scientologernas egna böcker och skrifter. Huvudmaterialet består också av forskare 

inom religionssociologi och religionspsykologi. Resultatet visar att det finns ganska stor 

variation på hur forskare ser på scientologin i jämförelse med hur scientologerna själva ser på 

den och då speciellt hur religiös de anser rörelsen vara. 
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1. Inledning 

När jag började fundera på vad jag skulle skriva i min C-uppsats inom religion så var det 

självklart att jag skulle skriva en uppsats som på något sätt handlade om så kallade sekter eller 

nyreligiösa rörelser. Vid samma tidpunkt som jag satt och funderade över syftet så skrevs det 

en och annan artikel om scientologikyrkan i kvällstidningarna. Dessa artiklar var ofta negativa 

och handlade ofta om människor som hamnat i kläm på grund av rörelsen. Ett intresse väcktes 

i mig och jag bestämde mig för att studera scientologikyrkan lite närmare. Jag ville för det 

första ta reda på mer om scientologikyrkan som trossystem men också få en inblick i hur 

forskare ser på rörelsen. Med detta i tankarna växte så tillslut syftet fram där jag vill 

undersöka hur scientologikyrkan uppfattar sin tro och utövning samt vad som kan attrahera 

människor till rörelsen och då jämföra detta med forskarnas åsikter om rörelsens utövning, tro 

och vad som kan attrahera människor till rörelsen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

I arbetet vill jag undersöka hur Scientologikyrkan uttrycker sin egen tro och utövning samt 

vad som kan attrahera människor till samfundet och jämföra detta med vad 

religionspsykologer och religionssociologer anser. 

 

Frågeställningar: 

 

 Hur presenterar Scientologikyrkan sitt budskap i egna texter? 

 

 Hur ser man inom religionsvetenskaplig litteratur på scientologins budskap och 

utövande? 

 

 Vad lyfter Scientologerna själva fram som unikt med den egna tron och utövningen, 

som gör att människor kan attraheras av den? 

 

 Är det tron på och utövandet eller av scientologin som religion som är huvudorsaker 

till att människor lockas till den eller är det andra faktorer som kan vara avgörande? 
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3. Metod 

Jag har använt mig av en hermeneutisk tolkning då jag har studerat scientologins egna texter. 

Kortfattat kan den hermeneutiskt metoden beskrivas genom att man försöker finna en giltig 

och gemensamförståelse av textens mening. Texten som tolkas skall förstås utifrån sin egen 

referensram1 Denna metod anser jag mest lämplig för mitt arbete. Jag har också använt mig 

av litteratur studier i mitt arbete. 

                                                

 

4. Forskningsöversikt 

Huvudkällan till scientologins egna texter är Scientologi: en modern religions teologi & 

utövning, trosbekännelse. Den är publicerad av Scientologikyrkan och ger en god inblick i hur 

de ser på sin egen tro och utövande. 

 

För att beskriva den religionssociologiska synen på scientologikyrkan har jag använt mig av 

Frisk och Carlssons bok Gudars och gudinnors återkomst där de beskriver hur scientologin är 

uppbyggd och organiserad. Vidare har jag också använt mig av William Zellners bok Sect, 

Cults & Spiritual Communities som ger ytterligare en inblick i den religionssociologiska 

aspekten av scientologin. Författarna till dessa två böcker ger en neutral bild av scientologin 

och det motiverade valet att använda dem. 

 

Jag har använt mig av Wikström och Geels bok Den religiösa människan för att studera 

scientologin utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Denna bok beskriver också de 

psykologiska förklarningar till varför människor söker sig till rörelser som scientologikyrkan. 

För att ta reda på sociologiska förklaringar och faktorer till varför människor söker sig till 

scientologikyrkan har jag använt mig av Roy Wallis bok The Road to Total Freedom: A 

Sociological analysis of Scientology samt Barkers New Religious Movements. Dessa två 

böcker ger en bra inblick i vilka faktorer som kan påverka en människa att söka sig till 

scientologikyrkan. 

 

5. Redovisning av Scientologin 

Scientologin grundades först 1954 men den har uppenbarligen kommit att fylla ett religiöst 

behov hos människor. För närvarande finns det runt 3000 kyrkor, missionsstationer och 

liknande organisationer och grupper över hela världen. Scientologikyrkan har runt åtta 

 
1 Kvale 1997:51 
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miljoner medlemmar i mer än 100 länder och över 30 språk. Scientologerna menar att deras 

tro är fullt ut religiös och religionen tar upp de mest grundläggande livsfrågorna. Enligt 

scientologerna uppfyller scientologin det religiösa behovet hos människan genom att ta upp 

vilken roll människan andlig natur har för slutgiltigt mål i evigheten. Scientologin är en 

odogmatisk religion och religionens målsättning är att få fullständig kunskap om sin andliga 

existens och sitt förhållande till det Högsta väsendet. Enligt scientologerna har många 

auktoriteter hävdat att scientologin hör till en av de stora världsreligionerna.2 

 

5.1 Scientologins läror 

De religiösa lärorna inom scientologin innefattar en antal grundläggande sanningar. För det 

första är människan en andlig varelse vars existens sträcker sig längre än endast en livstid och 

människan andliga väsen är utrustad med förmågor som är långt mäktigare än de hon normalt 

besitter. För det andra är människan i grunden god och vår andliga frälsning beror på oss 

själva. Scientologin är en religiös filosofi och dess mål är att återupprätta människans andliga 

jag, hennes förmåga och övertygande tro på odödligheten. I Scientologin är det yttersta målet 

att skapa “en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla 

människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att 

stiga mot högre höjder.”3 Scientologins mål är inte nya men däremot anser de att metoden de 

använder sig av är unik för att nå detta mål.4 

 

5.1.1 Dianetik 

Hubbard upptäckte genom dianetiken en skadlig del av sinne som innehåller tidigare 

traumatiska minnen. Dessa andliga traumatiska händelser har spelats in tillsammans med 

människans andra upplevelser och scientologerna kallar detta för tidsspåret. Alla de 

plågsamma händelser som spelats in på detta tidsspår ligger under människans 

medvetandenivå. Alla dessa plågsamma minnen växer och bildar det som Hubbard kallar för 

det reaktiva minnet. Det reaktiva minnet är källan till allt andligt lidande, alla oönskade 

känslor, smärtupplevelse och psykosomatiska sjukdomar.5 

 

Genom dianetiken fanns det en metod att exponera de traumatiska upplevelser och radera bort 

dess skadliga inverkan på människan. När en individ har lyckats radera bort alla traumatiska 

                                                 
2 Church of Scientology International 1998:x 
3 Church of Scientology International 1998:15 
4 Church of Scientology International 1998:15 
5 Church of Scientology International 1998:16 
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upplevelser så uppnår individen ett tillstånd som kallas Clear. En person som är Clear är 

enligt scientologerna en person där individens grundläggande personlighet och ens medfödda 

godhet och anständighet kommer fram.6 

 

5.1.2 Thetanen 

Thetanen är den andliga varelsen som är personen själv. Theta är enligt Hubbards definition 

den livskraft som ger liv åt allt som lever och denna är skild från det fysiska rummet. Genom 

att studera människor som praktiserat dianetik kunde Hubbard observera ett gemensamt 

mönster för dem och det ett upplevelse mönster som hade att göra med tidigare liv. Enligt 

Hubbard hade människan misslets att tro att hon hade en själ men egentligen var människan 

en andlig varelse, som har en kropp och ett sinne. Denna andliga varelse är, enligt Hubbard, 

källan till allt som är skapande och hederligt i världen. Med denna upptäckt i sinnet grundade 

Hubbard scientologireligionen. 

 

Enligt scientologin går människan igenom ett kretslopp som består av att den föds, växer, 

försöker överleva och slutligen dör. Thetanen emellertid som är skild från det fysiska rummet 

upphör därför inte att finnas när kroppen slutligen dör. Scientologer påstår att thetanen är 

medfödd god men att den har förlorat sin andliga identitet och har endast en väldigt liten del 

av sin naturliga förmåga. Enligt scientologerna är det förlusten av den andliga identiteten som 

gör att människor är olyckliga eller handlar irrationellt eller med onda avsikter trots att hon är 

född god. Scientologerna menar att thetanen lagrar upplevelser i detta eller tidigare liv och gör 

att thetanen fastnar i det materiella universumet. Det är endast genom scientologins centrala 

religiösa bruk och troshandlingar som thetanen kan få fullständig frälsning. När en individ 

praktiserar scientologin så kommer dennes förmåga att fastställa egna svar och lösningar 

rörande livet och själen att öka. Individen kommer tillslut att vara fullständigt medveten om 

sin egen själ och oberoende av kroppen kommer hon att överleva med sin identitet och sina 

minnen intakta.7 

 

5.1.3 De åtta dynamikerna 

En grundläggande faktor inom scientologins världsuppfattning är att målet för alla livsformer, 

även thetanen, är att överleva i evighet. Enligt scientologerna är denna drift så stark att den 

blivit känd inom scientologin som den ”dynamiska existensprincipen”. Den dynamiska 

                                                 
6 Church of Scientology International 1998:16 
7 Church of Scientology International 1998:17 
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existensprincipen delas upp i åtta dynamiker och varje dynamik representerar en aspekt av en 

livsforms överlevnad. Det finns åtta dynamiker; jaget, familjen, grupper, arten, livsformer, 

fysiska rummet, andar och Högsta väsendet. Genom scientologin blir individen varse om att 

ens liv och inflytande sträcker sig längre bort än en själv och att det är nödvändigt att delta i 

ett bredare spektrum. När en individ ökar sin förståelse för de åtta dynamikerna och 

förhållandet mellan dem ökar också individens överlevnad inom alla de åtta dynamikerna.8 

 

5.1.4 Det Högsta väsendet 

Medan andra religioner försöker beskriva Guds exakta natur och karaktär gör scientologin det 

motsatta. En individ skall själv dra sina egna slutsatser genom att studera och praktisera 

scientologin. Scientologerna menar att genom att studera och praktisera scientologin och 

förstå mer av de åtta dynamikerna kommer individen till större sinsikt om sitt förhållande till 

det Högsta väsendet. Ingen inom scientologin uppmanas att acceptera någonting enbart 

genom tro utan istället genom att studera och praktisera tron. Scientologerna tror att en 

sanning blir till först när en individ kan se och avgöra vad som är sant enligt dem själva. 

Genom att följa scientologins religiösa väg kommer individen, enligt scientologerna, att få ett 

förhållande till det Högsta väsendet som är högst individuellt och personligt.9 

 

5.1.5 Etik 

Scientologin definierar etiskt uppförande som något som påverkar de åtta dynamikerna bra 

respektive dåligt. En bra etisk handling är en handling som förhöjer överlevnaden och 

tillväxten för alla dynamiker och en dålig handling är den som orsakar mest förstörelse längs 

dynamikerna. Etiken spelar stor roll för en scientolog eftersom scientologins 

trosföreställningar styr en individs uppförande. Scientologer menar att en individ som tagit till 

sig scientologin som religion inte bara söker sin egna andliga förbättring utan försöker också 

förbättra förhållanden för sin familj, sina grannar och vänner och för samhället. Hubbard 

menade också att varje individ är ansvarig för sina egna begränsningar.10 

 

                                                 
8 Church of Scientology International 1998:22 
9 Church of Scientology International 1998:25 
10 Church of Scientology International 1998:26 
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När det gäller politisk aktivitet har Scientologi- kyrkan en neutral ståndpunkt. Scientologer är 

fria att ha vilken politisk åsikt de vill. Kyrkan säger inte vilka eller vilken politisk riktning 

sina medlemmar skall ta. Scientologerna anser att kyrkan och staten skall vara separerade.11 

 

5.1.6 Förstå livet 

Thetanen ökar sin överlevnadspotential genom att öka sin förståelse längs de åtta 

dynamikerna och Scientologin definierar förståelse som sammansatt av tre faktorer: affinitet, 

verklighet och kommunikation. Alla dessa faktorer är beroende av varandra och när en av 

faktorerna påverkas ändrar också i sin tur de andra. Scientologerna beskriver dessa tre 

faktorers beroende av varandra som en triangel, ARC-triangeln. Den första delen av triangeln, 

affinitet, är individens känslomässiga tillstånd, känslan av att älska eller trycka om någonting 

eller någon. Den andra delen av triangeln kallas för verklighet. Verkligheten är enligt 

scientologerna det vi är överens om existerar, det som är verkligt. Den sista delen är 

kommunikation mellan individer. Den viktigaste och enklaste att förändra är kommunikation 

mellan individer. En betydande del av Scientologins Skrifter behandlar just förståelsen och 

tillämpningen av kommunikation. Enligt scientologin är en individs kommunikationsnivå det 

viktigaste utmärkande draget på hans andliga tillstånd. En person som är oförmögen att 

kommunicera eller är isolerad har problem i sitt liv och enligt de erfarenheter som 

scientologer gjort är dessa problem lättlöst genom att ens förmåga att kommunicera ökar. 

 

När en thetan har nått fullständig förståelse för affinitet, verklighet och kommunikation över 

alla åtta dynamiker, kommer individen att ha fullkomlig förståelse av livet i sin helhet och ett 

fullkomligt andligt medvetande. Scientologin menar att religionen tar upp de viktigaste 

frågorna, förhållandet mellan människor som andlig varelse. Läran tar också upp människans 

väg till frälsning genom att gå en väg till högre nivåer av andlig existens.12 

 

5.2 Scientologins religiösa praxis och ceremonier 

Enligt scientologin finns det en rik tradition av ceremonier, gudstjänster och riter i religionen. 

De två mest centrala traditionerna inom scientologin är emellertid de religiösa bruksformerna 

auditering och utbildning. Dessa två bruksformer är de absolut viktigaste inom scientologin 

eftersom de visar vägen till andlig frälsning. 

 

                                                 
11 http://www.scientology.org/en_US/religion/catechism/pg011.html  
12 Church of Scientology International 1998:27 
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5.2.1 Auditering 

Thetanens upplevelser i den mänskliga kroppen kan minska hans andliga medvetenhet och 

detta kan medföra att nivån och kvalitén på hans deltagande i de åtta dynamikerna blir 

lidande. Med auditering erbjuder scientologin en väg att bryta sig ur de andliga kedjor som 

blir allt tyngre för varje livstid som går. Auditering förhindrar fortsatt förfall och moraliska 

överträdelser och motgångar. Genom auditeringen återfår personen ifråga sin förståelse och 

kan ta ansvar för sitt förhållande till allt levande och det Högsta väsendet. När individen är 

fullständigt andligt medveten kan individen nå fullständig andlig frälsning. Auditering startar 

på en väldigt enkel nivå där mycket enkla och grundläggande upplevelser nås. Individen kan 

fortsätta delta i mera avancerad auditering som sker på ett högre plan och ger individen 

intensivare religiösa upplevelser. 

 

Tillståndet Clear kan uppnås genom auditering och i detta tillstånd är man inte längre en 

fånge av sina tidigare trauman utan kan leva ett mer andligt och rationellt liv. En individ kan 

nå ett tillstånd högre än clear som kallas ”Opererande Thetan”. I detta andliga tillstånd får 

thetanen möjlighet att uppnå fullständig andlig förmåga, självständighet, frid och frihet att 

befrias från det fysiska rummet. Skild från det fysiska rummet slipper thetanen att återfödas 

och dö i det eviga kretsloppet. Scientologernas andliga avancerande beskrivs som en bro, där 

individen skall ledas över det fysiska rummet till högre existensnivåer, från omedvetenhet till 

uppenbarelse. Scientologins Skrifter erbjuder en väg till högre medvetande nivåer. Grunden 

för Scientologin är tron på att människan kan förbättra sig och uppnå högre nivåer av 

andlighet, etik och förnuft, både som individ och som civilisation.13 

 

5.2.2 Scientologins religiösa utbildning 

Alla livets områden, allt från den synliga världen till frågor som rör vår existens tas upp i 

scientologins religiösa utbildning. En viktig övning inom scientologin är att studera 

religionens Skrifter som är författade av Hubbard. Enligt scientologin ger studiet av dessa 

Skrifter alltid svar på de många frågor som individen har om sig själv, sina medmänniskor 

och den värld individen befinner sig i. Genom utbildning kan scientologerna hjälpa andra 

människor och då främst genom att auditera andra och hjälpa dem att nå total andlig frihet. 

                                                 
13 Church of Scientology International 1998:33 
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Utbildningsmaterialet innefattar allt skrivet material, tekniska utbildningsfilmer och inspelade 

föreläsningar som Hubbard har skrivet eller medverkat till. Dessa är nödvändiga för att kunna 

få en förståelse för scientologins teori och praktik.14 

 

5.2.3 Scientologikyrkans ceremonier 

Scientologin genomför många förrättningar och ceremonier som andra religioner utför, 

liknande de präster och rabbiner utför. Scientologikyrkan har också gudstjänst på söndagar 

som då är öppen för ickeförsamlingsmedlemmar. Pastorn pratar under gudstjänsten om något 

som är viktigt inom Scientologins som till exempel principer eller bruk och diskuterar hur 

dessa kan användas i det vardagliga livet. Under gudstjänsterna tas ämnen upp som har att 

göra med scientologins tro och utövande. Scientologin anordnar också bröllop, 

namngivningsceremonier för nyfödda och begravningsgudstjänster.15 

 

5.3 Scientologins olika organisationer 

Scientologin är inordnat i ett hierarkiskt mönster och denna struktur är viktig enligt 

scientologerna för att religionen skall utövas på ett ortodoxt sätt. Den hierarkiska strukturen 

ser till att de enskilda kyrkorna får den hjälp som behövs för att religionsutövning blir 

ortodox. Enligt scientologerna hjälper också denna struktur till att samordna olika 

verksamheter utöver de mest centrala, auditering och utbildning utan också verksamheter som 

medlemsvärvning samt springning av religionens material. Den Internationella 

Scientologikyrkan är scientologireligionens moderkyrka och det högsta kyrkliga 

ledningsorganet inom religionen. Under moderkyrkan finns de övriga kyrkorna och 

missionerna som är ideella föreningar och som lyder under de regler som Internationella 

Scientologikyrkan har satt upp. Moderkyrkans huvuduppgift är att samordna aktiviteter för 

kyrkorna och missionerna samt att se till att dessa arbetar för att skapa en bättre civilisation.16 

 

5.4 Varför söker sig människor till scientologin enligt dem själva? 

Enligt scientologerna själva går människor med i scientologikyrkan oftast genom direkt 

kontakt med någon ur församlingen. Människor kan också söka sig till scientologin genom att 

de har sett reklam för religionen eller att de har kommit i kontakt med litteratur från 

religionen. Ibland blir en individ intresserad när han träffar en person ur scientologin som han 

                                                 
14 Church of Scientology International 1998:38 
15 Church of Scientology International 1998:41 
16 Church of Scientology International 1998:59 
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ser har ett stort självförtroende, lycklig och har en positiv syn på livet. Oftast söker sig 

människor till religionen därför att de försöker förbättra någonting i sitt liv eller att de vill 

hjälpa andra att förbättra sin situation så att en bättre civilisation kan skapas.17 

 

5.5 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter 

Scientologin betonar att det är viktigt att enskilda individer tillämpar den utbildning och 

visdom de fått genom att studera scientologin till att hjälpa sina vänner, sina grannar och 

samhället de lever i. Det är viktigt, enligt scientologerna, att gå ut och förbättra villkoren för 

andra människor och göra världen till en bättre plats att leva i. När människor inom 

scientologin får mer förståelse för sin tro tar de på sig ett större ansvar att hjälpa sig själv och 

sina medmänniskor.18 

 

Scientologerna har bland annat startat ett program som heter Narconon och det är ett program 

för rehabilitering och utbildning av drogmissbrukare. Narconon använder sig av en 

avgiftningsmetod som Hubbard utvecklade för att bli kvitt kemiska spridningar i kroppen som 

hindrar den andliga utvecklingen. Scientologins andra metoder och principer är att ta reda på 

orsaken till missbruket och effekterna som ett drogmissburk får för individen och hjälper 

sedan medlemmarna att blir verksamma samhällsmedborgare igen. Programmet omfattar 

bland annat att lära ut hur man kommunicerar och hanterar livets påfrestningar samt hur 

individen får bättre självkänsla. Ytterligare ett program som scientologerna har tagit fram är 

det sociala programmet Criminon som skall hjälpa interner i fängelser och 

ungdomsbrottslingar att bli produktiva medborgare igen. Programmet består att en serie 

självstudier med handledning som skall hjälpa deltagarna att utveckla sig själva. De skall lära 

sig kommunicera bättre samt lära sig att studera samt kunna uppträda med större integritet och 

ärlighet.19 

 

6. Hur ser religionsvetenskaplig litteratur på tron och utövandet i scientologin? 

I kommande kapitel kommer jag att undersöka hur ett antal religionspsykologer, 

religionshistoriker och religionssociologer ser på scientologins tro, utövande och varför 

människor kan attraheras till samfundet. 

 

                                                 
17 http://www.scientology.org/en_US/religion/catechism/pg005.html  
18 Church of Scientology International 1998:75 
19 Church of Scientology International 1998:78 
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6.1 Frisk och Carlson 

Frisk och Carlson försöker beskriva Scientologin genom att dela upp den i tre kategorier och 

dessa är Scientologi som religion, Scientologi som terapi- och behandlingsform och 

Scientologin som organisation. 

 

Frisk och Carlson anser att scientologin är en religion. De menar att det är viktigt för 

scientologin att bli godkänd som religion eftersom i många länder innebär det skattelättnader 

att vara ett religiöst samfund. De påpekar också att bli erkänd som en religion kan i vissa fall 

ge en viss legitimitet eftersom religion kan associeras till andlighet, men också till humanitet 

och välgörenhet. Trosbekännelsen inom scientologin har en annan funktion än till exempel 

kristendomens menar Frisk och Carlson. Då kristendomens trosbekännelse vittnar om det som 

skiljer religionen från andra religiösa system tycks scientologin vilja placera sig i en slags 

mittfåra av humanism, religiös tro och sunt förnuft. 

 

Enligt Frisk och Carlson har scientologin ett antal särskilda ritualer en av dessa är dianetiken. 

Scientologin har, enligt Frisk och Carlson, en mycket positiv bild av sig själv och dianetiken 

har de väldigt stor tilltro till. Carlson och Frisk menar också att scientologin är en elitisk 

religion medan den framställer sig att vara en väg alla människor skall kunna gå.20 

 

Dianetiken är den ursprungliga kärnan inom scientologin. Syftet med Dianetiken är att uppnå 

tillståndet clear som är ett tillstånd befriad från mentala blockeringar och hämningar som 

hindrar en i livet. Enligt Fris, Carlson kan denna form av terapi och behandlings form används 

som en del i scientologin som religion. De menar också att det är svårt att dra en tydlig gräns 

mellan scientologi som terapi-/behandlings form och scientologin som religion.21 

 

Scientologin grundades av L, R Hubbard och denne kämpade hårt för att kontroll över sin 

organisation som från början var på väg att splittras upp i ett antal mindre terapigrupper och 

organisationer. Scientologikyrkan, Church of Scientology International, grundades 1954 och 

den tidigare dianetikstiftelsen övergavs. Under 1960-talet fanns ett starkt centraliserat och 

auktoritärt drag hos rörelsen som finns kvar än idag, dock tycks det ha mildrats med tiden. 

Inom rörelsen finns en strak inre kontroll och scientologikyrkan har ofta beskrivits som en 

affärsrörelse eller som en internationell företagskoncern. Detta bidrar, menar Frisk och 

                                                 
20 Carlson, Frisk 2000:101 
21 Carlson, Frisk 2000:102 
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Carlson, till att ge rörelsen en speciell ”nimbus”, den är en framgångsrik rörelse med stora 

imponerande internationella centra och den ger ut påkostade böcker och tidskrifter. 

 

Materiell framgång är inte någonting främmande för scientologin och det kan medföra en viss 

legitimitet i en framgångsorienterad och materialistisk kultur. En del i kritiken mot 

scientologirörelsen är att den främst försöker gynna sig själv och att den inte erbjuder hjälp 

och förbättrade livsvillkor till människor.22 

 

6.2 Zellner 

William Zellner menar att religion fyller ett grundläggande behov hos människan. I religiösa 

samhällen blir religionen en del av samhället genom att vara involverad i utbildning och inom 

staten. I sekulariserade samhällen kan religionen få olika former, dock är de flesta 

traditionella. Enligt Zellner är den traditionella synen på religion en tro och utövande mot 

övernaturliga saker och dessa är gemensamma för nästan alla inom samhället.23 

 

Zellner anser att scientologin är en kvasi-religion och den försöker överbrygga barriären 

mellan de som är sekulariserade och de som är religiösa i ett samhälle genom att de har en 

religiös karaktär men också en icke-religiös karaktär. Zellner menar att scientologin passar 

väldigt bra in i beskrivningen av en kvasi-religion men passar också in i den vanliga 

sociologiska definitionen av en religion. Scientologerna tror andlig kunskap är nyckeln till 

människans uppgift och frälsning. Religiösa möten och träffar arrangeras av kyrkan för att ge 

andlig vägledning. Både ledare och utövare har en tro och en hängivenhet till scientologins 

trossystem och ritualer. Samtidigt som scientologins utövare tror på det övernaturliga i 

religionen så är det, enligt Zellner, inte på det andliga som scientologins utövare fokuserar på. 

Varje medlem inom scientologin tror att varje människa har en andlig varelse inom sig. Enligt 

Zellner är mycket av det religiösa inom scientologin reglerade till en oviktig roll inom 

scientologin. Detta eftersom scientologikyrkan från början inte var en religiös rörelse utan 

enbart en form av själv- hjälps terapi. Idag har scientologin ett utseende som dels är religiöst 

men terapeutiskt. Enligt Zellner har inte kyrkliga traditioner inom scientologin någon central 

plats. Scientologin fungerar genom att ge service till medlemmarna genom att medlemmarna 

betalar för sig. Kyrkan är inte finansierad genom gåvor och donationer av medlemmarna. För 

en utomstående är det, enligt Zellner, lätt att uppfatta scientologins medlemmar som 

                                                 
22 Carlson, Frisk 2000:103 
23 Zellner 1998:141 
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konsumenter och inte religiösa utövare. Scientologikyrkan påpekar också att deras utövare 

skall utvärdera sina resultat och erfarenhet inom kyrkan. Konventionella kyrkor baseras på tro 

och deras resultat utvärderas inte. Scientologin är enligt Zellner en kvasi-religion som har en 

karaktär av att vara en religion men också en terapiform som ursprungligen kom från 

självhjälps terapin, dianetiken.24 

 

6.3 Frisk 

Enligt Frisk är scientologin influerad av äldre och nyare idéströmningar. Scientologin 

uppvisar bland annat likheter med ett antal samtida psykoterapeutiska tekniker som användes 

vid uppkomsten av dianetiken och som senare kom att bli scientologin. Självförbättring och 

fysikt helande hör till effekter inom scientologin och detta menar Frisk är typiskt för den 

”amerikanska framgångstraditionen”. Den prestationsnivå som en individ befinner sig på är 

nära knuten till dennes etiska nivå enligt scientologin. Det typiska tillståndet för en 

organisation eller individ fodras vara en jämn prestations- och produktionsökning och 

sjunkande inkomster betraktas som ett kritiskt läge. Enligt Frisk är värderingarna i 

scientologin sålunda prestationsinriktade och hon menar att de speglar de allmänna 

värderingarna i det västerländska samhället. Scientologin kräver heller inte av medlemmarna 

försakelse av livet goda som en asketisk rörelse.25 

 

Scientologin säger att desto fler människor som uppnår tillståndet clear, desto mer kommer 

samhället att blomstra. Scientologin vill bygga en värld utan kriminalitet, vansinne och krig 

men några konkreta eller samhällsförändrande visioner har, enligt Frisk, inte scientologin. 

Scientologins kontakt med samhället har inneburit starkt motstånd från vissa grupper i 

samhället. Det beror på att de utmanar etablerade institutioner, som till exempel psykiatrin 

men också olika myndigheter huruvida den skall erkännas som en religion och därmed bli 

berättigad skattebefrielse.26 

 

Det talas om ett högsta väsen inom scientologin, men enligt Frisk har det ingen central plats i 

tron. Det som kommer närmast det gudomliga inom scientologin är den så kallade thetanen. 

Frisk menar att Dianetikens föreställningsvärld återger dess uppkomst i en teknikinriktad 

dataålder. Scientologin beskriver människan som en räknemaskin där misstag som människan 

                                                 
24 Zellner 1998:142 
25 Frisk 1998:129 
26 Frisk 1998:132 
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gör är felaktig data och när dessa felaktiga data tas bort kommer människans verkliga godhet 

fram. När all felaktig data är borttagen når individen ett tillstånd som kallas för clear. Clear 

karaktäriseras av frånvaro av psykoser, neuroser, tvångsföreställningar, hämningar och 

psykosomatiska sjukdomar. När en individ når tillståndet clear anses denne kunna handla 

efter eget val och påverka händelser istället för att bli påverkad av händelserna.27 

 

6.4 Wikström och Geels 

Det finns en mängd olika ny religiösa grupper och dessa kan enligt Wikström och Geels delas 

upp i olika grupper. Scientologin tillhör den grupp av nyreligiösa rörelser som de kallar för 

den auktoritära religiösa gruppen. Wikström och Geels utgår från ett antal kriterier för att 

kunna beskriva den auktoritära religiösa gruppen. 

 

För det första skall rörelsen vara en frivillig organisation där medlemskapet förvärvas av 

individen. Rörelsen är också exklusive, det vill säga att individen är medlem på grund av sina 

meriter och uppfylls inte dessa kan medlemskapet sägas upp. Medlemmarna i den auktoritära 

religiösa gruppen uppfattar sig som en elit med speciella andliga insikter. När det gäller 

skrifter som den auktoritära religiösa gruppen besitter är ofta hemliga och det tar lång tid för 

medlemmarna att få veta allt om ideologin. 

 

Den politiska eller religiösa ordning som finns i samhället står ofta i konflikt med de 

värderingar som medlemmarna inom en auktoritär religiös grupp. Enligt Wikström och Geels 

skapar konflikter mellan det rådande samhället och rörelsen känslor hos medlemmarna som 

gör att de känner sig utvalda. Det finns ofta inom denna grupp ett tydligt etiskt ideal, där 

matvanor, sömn, sexualitet, alkohol och andra medel som påverkar människan regleras 

väldigt noggrant. Vidare är den auktoritära rörelsen hierarkisk, där en eller några få styr och 

bestämmer hur rörelsen skall fungera och organiseras. Enligt Wikström och Geels kan en 

individ lockas att bli medlem i den auktoritära religiösa rörelsen eftersom den ger fasta och 

tydliga svar åt individen. Individen får också en tydlig identitet samt ett mål i livet och 

ekonomisk eller social misär kan ersättas med andlig kompensation.28 

 

Enligt Wikström och Geels är inte gatumission viktig på så sätt att den skapar fler medlemmar 

utan den är viktig för medlemmarnas egen identitet. De anser att medlemmarna blir mer 

                                                 
27 Frisk 1998:129 
28 Wikström 1999:321 
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övertygande om rörelsens meningssystem desto oftare de är ute och missionerar och berättar 

om sin tro. En individ som dock är mottaglig vid tidpunkten då kontakt uppstår mellan 

medlem och individ kan få en person att gå med i rörelsen. Offentlig ställningstaganden kring 

den egna tron stärker, enligt Wikström och Geels, identiteten i gruppen. Denna process finns i 

alla mänskliga gruppsammanhang, inte bara inom kyrkan. När en individ väl har gått med i 

rörelsen bygger det fortsatta engagemanget på att individen investerar tid, pengar och 

disciplin inom rörelsen.29 

 

Vidare beskriver Wikström och Geels ett antal faktorer som kan förklara en individs 

anslutning till en nyreligiös rörelse och dessa kallas för predisponerade- och specifika 

situationsfaktorerna. 

 

De predisponerade faktorerna är hos individen en allmän oro eller en spänning. Det kan vara 

en längtan efter trygghet, en identitet eller en stark saknad av något eller någon och 

frambringas oftast i samband med livskriser, byte av bostadsort, skilsmässor och ensamhet. 

Ser individen sina problem inom samhällets gränser så förs kampen på makronivåer och inom 

politiken. Är personens problem av psykologisk karaktär skulle manipulerandet med psyket 

eller biokemi vara en lösning. Tillsist skall individen tolka sitt problem existentiellt, individen 

är en ”religiös sökare”. Enligt Wikström är en ”religiös sökare” en person som tar avstånd 

från lösningar genom traditionell religiositet och andra sekulära lösningar. 

 

De specifika situationsfaktorerna inträffar när en person har nått en kritisk vändpunkt i sitt liv 

och när individen inte kan lösa de behov som personen har. Vid denna tid punkt sker 

kontakten mellan individen och personer från rörelsen. När detta sker så har också individen 

börjat överväga innehållet i rörelsen ideologi och lärodokument.30 

 

6.5 Wallis och Barker 

Vidare beskrivs ett antal faktorer som kan locka individer att söka sig till nyreligiösa rörelser 

som t.ex. scientologikyrkan. Den första faktorn till att individer kan lockas till nyreligiösa 

rörelser är den karriärbaserade faktorn. Enligt Wallis söker sig människor till scientologin för 

att starta en ny eller en alternativ karriär, eller som ytterligare utbildning eller utveckling som 

                                                 
29 Wikström 1999: 324 
30 Wikström 1999: 335 
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en karriär inom psykologiska eller terapeutiska fältet inom vilket de redan arbetar inom.31 Det 

är inte bara enskilda individer som drar sig till nyreligiösa rörelser som scientologikyrkan 

utan också stora företag som vill gå kurser som en del av dessa nyreligiösa rörelser håller. De 

anser att genom dessa kurser kommer deras chefer att bli effektivare och tåla stress bättre och 

de anställda bli bättre på sitt jobb, till exempel genom att bli mer energiska, mer 

uppfinningsrika och ta större ansvar för sitt arbete.32 Ytterligare en faktor som kan påverka 

individers lockande till nyreligiösa rörelser är de religiösa och sanningssökande faktorer. 

Wallis menar att det är en människas sökande efter en sanning som man individen vill få 

besvarad. Individer kan fastna för en speciell nyreligiös rörelse då de är på ”jakt” efter den tro 

som passar just dem och när deras syn på världen stämmer överens med rörelsens ideologi så 

kan ett gemensamt intresse uppstå.33 

 

Enligt Baker finns det olika syften till varför människor söker sig till nyreligiösa rörelser som 

är lik scientologikyrkan. Många jobbar väldigt mycket i dessa rörelser och de ser det som 

deras uppdrag att berätta för fler människor hur världen kan räddas. 

 

Många av dessa rörelser erbjuder lösningar på hur världen skall räddas från krig och misär, 

helt enkelt hur vi människor skall få en bättre värld att leva i.34 Det finns självklart också de 

som från början har som ambition att söka någonting existentiell att tro på och en vilja att 

engagera sig i en högre makts vilja eller en önskan om att undersöka liv före och efter detta. 

De personer som anser att de upplevt någon form av händelse, en profan händelse och vill 

diskutera det, kan dessa personer finna problem i att finna en grupp som de kan diskutera 

upplevelsen med utan att anses vara konstig. I många nyreligiösa rörelser finns det plats för 

sådana diskussioner och där personen i fråga känner sig säker att diskutera liknande 

erfarenheter. Genom kontakt med rörelserna via möten så säger många nyreligiösa 

medlemmar att de genom en övertygelse från rörelsen gjorde att gick med till sist.35 

Ytterligare faktorer till att människor lockas till nyreligiösa rörelser är en vilja att förbättra sig 

på ett eller annat sätt. En början kan vara att man i en affär testar sig genom olika personliga 

tester som någon nyreligiös rörelse erbjuder. Från början är det oftast en vilja från individens 

att utveckla sig själv, inte att rädda världen från krig och elände. Den vanligaste orsaken 

                                                 
31 Wallis 1977:166 
32 Barker 1989:26 
33 Wallis 1977:166 
34 Barker 1989:27 
35 Barker 1989:30 
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varför människor betalar för olika slags kurser i nyreligiösa rörelser är från början, som 

tidigare nämnts, först och främst för att utveckla sig själv, förbättra kontakten med andra 

människor, alltså inte några som helst religiösa eller spirituella mål. Ofta startar dessa 

människor kursen och de som stannar kvar känner att de måste gå mer kurser för att nå till 

målet, vilket ofta innebär att lägga ut mera pengar. Dessa människor som från början inte 

betalar så stora summor, blir ofta erbjuda högre kurser för att de ”lyckats” med de vanligaste 

kurserna. 

 

Det primära motivet till att människor dock söker sig till nyreligiösa rörelser är enligt Wallis 

för att lösa ett problem. Wallis genomförde en undersökning där han ville ta reda på vilka 

orsaker det fanns till att människor sökte sig till scientologikyrkan. Av de 37 intervjuade 

svarade 29 att de gick med för att de hoppades att scientologikyrkan skulle kunna lösa ett 

problem som de själva hade eller i deras närhet. Det kan vara personliga problem som 

individen försökt klara av genom olika lösningar som till exempel medicin, psykiatri, 

psykoanalyser, hypnosterapi och äktenskaps rådgivning.36 

 

7. Analys 

I analysen kommer jag att jämföra och diskutera skillnader i syn mellan scientologerna själva 

och det religionsvetenskapliga perspektivet vad gäller utövande och tro. I analysen kommer 

jag också att diskutera vad scientologerna själv anser kan locka människor att välja deras tro 

samt vad religionsvetenskapen har för teorier om varför människor kan attraheras till 

scientologin. 

 

De författare jag har använt mig av är Zellner, Barker och Wallis för att lyfta fram 

religionssociologiska teorier medan Wikström och Geels lyfter fram religionspsykologiska 

teorier. Jag har också använt mig av Frisk som försöker ge en neutral bild av scientologin. 

 

7.1 Scientologin som religion 

Skillnaderna på hur scientologerna ser på sin egen tro och utövande och vad forskarna säger 

om scientologin går ofta isär. Scientologerna menar att religionen är fullt ut religiös och att 

den fyller ett religiöst behov hos människan. Religionen enligt scientologerna är i alla 

aspekter religiös och i deras egna texter hänvisas det ofta till andlighet och det Högre 

                                                 
36 Wallis 1977:170 
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väsendet. Enligt Scientologin är deras mål att återupprätta människans andliga jag och skapa 

en värld utan sinnesjukdomar, brottslighet och krig. Scientologerna hävdar också att många 

forskare anser att deras tro är en religion och att de tillhör de stora världsreligionerna. 

 

Att scientologin är en religion är de flesta av forskarna överens om men de ser på religionen i 

fler aspekter än just den religiösa. Frisk och Carlson delar upp scientologin i tre olika delar 

där dels scientologin är en religion men också som enbart en terapi-/behandlings form samt 

som organisation. Enligt Frisk och Carlson är den religiösa delen inte så viktig eftersom de 

mest centrala delarna tillhör dianetiken och den kom till innan scientologin grundades och 

blev en religiös rörelse. 

 

Scientologerna däremot menar att ceremonierna är viktiga. De delar av scientologin som kom 

till innan religionen grundades har på något sätt kopplingar till människans andlighet och det 

Högsta väsendet. Scientologerna ser alla de delar som religionen består av som religiösa och 

det är endast genom scientologins religiösa bruk och troshandlingar som människans kan få 

fullständig frälsning. 

 

Där scientologerna ser sig som en religion tillhörande de stora världsreligioner ser Wikström 

och Geels scientologin som en nyreligiös rörelse och då tillhörande den auktoritära religiösa 

gruppen. Scientologerna påpekar att denna rörelse är till för alla men enligt Wikström och 

Geels definition är detta en exklusiv religion, det vill säga att man är medlem i rörelsen på 

grund av sina meriter och uppfylls inte dessa kan man uteslutas. 

 

7.2 Religiösa ceremonier 

Enligt scientologerna har de en rik tradition av ceremonier och gudstjänster. Två av dessa är 

speciellt viktiga och dessa är auditering och den religiösa utbildningen. Det är genom endast 

genom auditering och den religiösa utbildningen som scientologer kan nå andlig frälsning. 

Zellner anser att scientologin passar på den sociologiska definitionen av en religion samtidigt 

påstår han att scientologin också passar bra in som en kvasi-religion. Kvasi-religionen uppgift 

är som sagt att försöka överbrygga de sekulariserad och de religiösa i ett samhälle. 

 

Till skillnad från vad scientologerna säger om sina religiösa ceremonier menar Zellner att den 

religiösa delen av religionen inte är den viktiga för utövarna. Zellner anser att betoningen 

inom scientologin snarare är inriktad på terapeutisk än religiös form. Frisk och Carlson anser 

 20



förklaringen till varför inte den religiösa biten är viktig är därför att från början var rörelsen 

inte religiös utan en form av terapi- och behandlingsform. 

 

7.3 Etik 

Scientologerna menar att de etiska handlingarna för en scientolog är väldigt viktig eftersom 

det etiska uppförandet är kopplat till de åtta dynamikerna och dessa är en väldigt viktig del 

inom scientologin. Det är viktigt att leva, enligt scientologin, så etiskt som möjligt för att få 

största möjliga nytta av så många dynamiker som möjligt. Till de åtta dynamikern hör mer än 

bara jaget och därför är det viktigt för varje scientolog att se längre än sig själv. Det är viktigt 

att hjälpa andra i samhället till ett bättre liv. Frisk menar å andra sidan att den etiska nivån en 

individ befinner sig på beror till stor del på vilken prestationsnivå en person befinner sig på. 

Den etiska nivån inom scientologin är, enligt Frisk, väldigt influerad av de allmänna 

värderingarna som finns i det västerländska samhället, där prestation och framgång värderas 

högt och Frisk anser inte att etik systemet är religiöst. 

 

7.4 Organisation 

Scientologerna anser att det hierarkiska mönster och struktur som scientologikyrkan har är 

viktigt för att utövningen av religionen skall bli så korrekt som möjligt och ge de enskilda 

kyrkorna vägledning ifall de behöver sådan. Det är också viktigt vid organisering av olika 

verksamheter som tidigare nämnts till exempel medlemsvärvning och spridning av religionens 

material. 

 

Frisk och Carlson ser scientologins organisation som en affärsrörelse. De är tveksamma till 

vad som egentligen är det viktiga, hjälpa människorna eller sälja religionens olika kurser och 

material och med detta sagt är de tveksamma till att scientologin som den är organiserad skall 

förbättra för människor. En av kritiken är som sagts tidigare att scientologin tycks enbart 

gynna sig själva och inte erbjuda lösningar på människors problem. 

 

Scientologerna säger också att det är genom bidrag och donationer som medlemmarna ger 

som gör att scientologi- kyrkan kan organisera olika religiösa ceremonier och andra 

verksamheter. Enligt Zellner är inte kyrkan finansierad av gåvor och donationer som 

scientologerna hävdar. Han ser scientologi- kyrkan som en organisation där medlemmarna 

betalar för olika slags service. 
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7.5 Människosyn och Gudsbild och relation till samhället 

Scientologerna ser thetanen som människans odödliga, andliga varelse som är insnärjd i 

människans kropp och som är en viktig del i scientologernas ideologi. Frisk menar att 

Thetanen inte har någon viktig roll som scientologerna påpekar och det Högsta väsendet inte 

har någon central plats i ideologin. Hon anser att scientologin, då genom dianetiken, har en 

bild av människan som en räknemaskin och inte som en individ med en gudomlig varelse 

inom sig. 

 

Enligt scientologerna har varje medlem själv rätten att välja sin politiska aktivitet. 

Scientologikyrkan påverkar inte medlemmarna till en viss politisk åsikt. Scientologikyrkan 

har en neutral ståndpunkt då det gäller politisk aktivitet. Enligt Wikström och Geels definition 

av den auktoritära religiösa gruppen så skall rörelsen stå i konflikt med den politiska och 

religiösa ordning som finns i samhället. Dock har konflikter skett menar Frisk och då mellan 

etablerade institutioner och scientologikyrkan på grund av att scientologin vill bli erkänd som 

religion för att bland annat få skattebefrielse. 

 

7.6 Varför kan människor attraheras av scientologikyrkan? 

Enligt scientologerna finns ett sökande efter det religiösa hos människan och många 

människor har sökt sig till scientologin för att få ett religiöst behov tillgodosett. De flesta som 

går med i scientologi- kyrkan är oftast de som har varit i direkt- kontakt med någon 

församlingsmedlem anser scientologerna själva. Wikström och Geels tror inte missionerandet 

är orsaken till att de flesta går med i samfundet och ser gatumission som viktigare för 

medlemmarna själva och deras egen identitet. 

 

Enligt scientologerna kan också en individ bli intresserad efter att de kommit i kontakt med 

material från scientologin. De kan vara genom att de läst scientologin litteratur eller sett 

reklam som producerats av scientologikyrkan. Wikström och Geels menar att den nyreligiösa 

rörelsen, den auktoritära gruppen, som scientologin tillhör kan ge tydliga svar och en tydlig 

identitet för individen och detta kan vara en orsak till varför människor attraheras av 

samfundet. Scientologerna anser att en av orsakerna till att människor söker sig till samfundet 

kan vara att de söker hjälp till något problem. Det kan vara att de själv vill förbättra sitt liv 

eller hjälpa andra till att förbättra sitt. 
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Den primära orsaken till att människor söker sig till scientologi kyrkan är enligt Wallis att de 

på något sätt behöver hjälp med för att ordna upp sitt liv. Oftast är dock inte problemet av 

religiös karaktär utan oftast för lösa problem som individen tidigare försökt lösa med bland 

annat psykiatri, mediciner eller genom psykoanalyser. Barker ser också att den primära 

orsaken till varför människors söker sig till scientologin inte är av andlig eller religiös art utan 

snarare just som Wallis beskrev att försöka lösa ett problem för sig själv eller sina bekanta. En 

annan orsak till varför människor går med i scientologikyrkan kan vara att de vill göra karriär 

inom det psykologiska eller terapeutiska fältet. Även Wallis ser i vissa fall scientologin som 

en terapi form och inte som scientologerna ser sig själva, som enbart religiös. 

 

Scientologerna har startat flera olika organisationer för att förbättra för individer, bland annat 

då Narconon och Criminon som nämnts tidigare. Enligt Barker kan dessa kurser som 

samfundet håller påverka en människa att gå med i scientologin. Givetvis finns också 

individen som söker efter svar på sina existentiella frågor och ett sökande om livet före och 

efter detta. Båda Wallis och Barker ser denna faktor som en orsak till varför människor lockas 

till scientologin men det är inte den primnära orsaken utan snare en del av de sekundära 

faktorerna, som till exempel att starta en ny karriär inom scientologin som Wallis nämner. 

 

8. Sammanfattning och slutsatser 

Enligt scientologikyrkan finns det för närvarande runt åtta miljoner medlemmar i över 100 

länder och scientologins skrifter är översatt till över 30 språk. Scientologikyrkan består av 

cirka 3000 kyrkor, missioner och andra organisationer med koppling till kyrkan. Rörelsen 

grundades 1954 av Ron L. Hubbard. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är en stor skillnad hur scientologerna uppfattar sig 

själv gentemot vad religionsvetenskaplig litteratur säger. En av slutsatserna är att det är en 

stor skillnad i hur scientologerna uppfattar sig själv och hur forskare uppfattar rörelsen då det 

gäller hur religiös scientologin är. Scientologerna ser sin tro som totalt religiös och i deras 

texter hänvisar de ofta till det heliga eller andliga. Forskarna ser det religiösa men inte i den 

grad som scientologerna själv ser. De flesta ser den religiösa delen av scientologin inte som 

det primära inom rörelsen. De flesta forskarna har en bild av scientologin som mer en terapi- 

och behandlingsform än att den skulle vara fullt religiös som scientologerna hävdar. Några av 
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forskarna ser detta som en orsak till att innan scientologin bildades så var rörelsen en terapi- 

behandlingsform (dianetiken). 

 

Scientologin har ett stort antal olika religiösa ceremonier, bland annat så anordnar de bröllop 

och begravningsgudstjänster och dessa ceremonier är en viktig del inom scientologin. Här 

finns en klar skillnad mellan vad forskare i den vetenskapliga litteraturen och medlemmarna 

själva anser. Forskarna ser de religiösa ceremonier som i stort sett betydelselösa för 

medlemmar inom scientologin. De två ceremonier som scientologerna anser viktigast är som 

sagt, auditering och den religiösa utbildningen. Auditering och den religiösa utbildningen är 

två hörnstenar inom scientologin och dessa är en väldigt viktigt del för en medlem att nå 

fullständig frälsning. Forskarna menar också att dessa två ceremonier är viktiga för 

medlemmarna men inte att de är fullt så religiösa som scientologerna själva påstår. Frisk och 

Carlson menar att scientologin är en blandning mellan det religiösa och en form av terapi- 

behandlingsform. De menar också att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan scientologin 

som enbart terapi- behandlingsform och scientologin som religion. Zellner går längre än de 

flesta forskarna i sin syn på den religiösa delen och menar att de ceremonier som utförs är 

mera en fråga om kund- konsument relation, det vill säga att medlemmar betalar för en viss 

service. 

 

Scientologikyrkan är uppbyggd i en hierarkisk struktur där Moderkyrkan, Den internationella 

scientologikyrkan, är ledningsorganet för alla de övriga kyrkorna, missioner och övriga 

organisationer med kopplingar till scientologikyrkan. Så långt är både forskare och 

scientologer överens men när det gäller syftet till vad denna organisation bidrar till är det 

skilda åsikter. Scientologerna hävdar att en hierarkisk organisation är viktig för att sprida 

läran så ortodoxt som möjligt men också att för att sprida religionens material och kurser. 

Några av forskarna ser scientologikyrkans organisation som en affärsrörelse där medlemmar 

betalar för en viss service. Detta medför att forskarna är tveksamma till scientologins motiv. 

Är det att hjälpa människor som är det viktigaste eller är det att sälja scientologins material 

och kurser? 

 

Forskare och scientologer har till viss del olika uppfattning om vilka faktorer som kan 

påverka en människa att söka sig till scientologikyrkan. En individ som söker sig till 

scientologin för att försöka lösa ett eller flera problem för sig själv eller för någon i sin närhet 

är både forskare och scientologerna överens om. Det som skiljer mellan scientologin och 
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forskarna är att scientologin påpekar att det finns ett religiöst behov som måste tillgodoses hos 

människan. Enligt forskarna så är denna faktor väldigt liten eller nästan obefintlig. Enligt 

Wallis är det primära motivet till att människor söker sig till scientologin för att lösa ett eller 

flera problem. Den form av problem som individer försökt få hjälp med tidigare är genom 

psykoanalyser, mediciner eller psykiatri innan de sökt sig till scientologikyrkan. Åsikterna går 

också isär då det gäller missionerandet och vilken roll den har inom scientologin. Enligt 

Scientologerna är det genom missionerandet som en individ kommer i kontakt med rörelsen 

och kan attraheras av den. Enligt Wikström och Geels är missionerandet inte någon stor bas 

för medlemsvärvning utan den är snarare viktig för medlemmarna själva. 

 

9. Avslutning 

Jag nämnde i inledningen att redan från början ville jag arbete med nyreligiösa rörelser och 

tillslut blev det scientologikyrkan som jag bestämde mig för. Detta arbete har gett mig en 

större inblick i en av de nyreligiösa rörelserna som jag anser vara en av de intressantaste. För 

mig har det varit väldigt givande att få så mycket mer kunskap om denna rörelse och jag kan 

väl säga att jag inte var direkt överraskad av att forskarnas och de troende inom scientologin 

hade skilda åsikter om många saker inom rörelsen. 
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1. Inledning

När jag började fundera på vad jag skulle skriva i min C-uppsats inom religion så var det självklart att jag skulle skriva en uppsats som på något sätt handlade om så kallade sekter eller nyreligiösa rörelser. Vid samma tidpunkt som jag satt och funderade över syftet så skrevs det en och annan artikel om scientologikyrkan i kvällstidningarna. Dessa artiklar var ofta negativa och handlade ofta om människor som hamnat i kläm på grund av rörelsen. Ett intresse väcktes i mig och jag bestämde mig för att studera scientologikyrkan lite närmare. Jag ville för det första ta reda på mer om scientologikyrkan som trossystem men också få en inblick i hur forskare ser på rörelsen. Med detta i tankarna växte så tillslut syftet fram där jag vill undersöka hur scientologikyrkan uppfattar sin tro och utövning samt vad som kan attrahera människor till rörelsen och då jämföra detta med forskarnas åsikter om rörelsens utövning, tro och vad som kan attrahera människor till rörelsen.

2. Syfte och frågeställningar


I arbetet vill jag undersöka hur Scientologikyrkan uttrycker sin egen tro och utövning samt vad som kan attrahera människor till samfundet och jämföra detta med vad religionspsykologer och religionssociologer anser.


Frågeställningar:

· Hur presenterar Scientologikyrkan sitt budskap i egna texter?

· Hur ser man inom religionsvetenskaplig litteratur på scientologins budskap och utövande?

· Vad lyfter Scientologerna själva fram som unikt med den egna tron och utövningen, som gör att människor kan attraheras av den?


· Är det tron på och utövandet eller av scientologin som religion som är huvudorsaker till att människor lockas till den eller är det andra faktorer som kan vara avgörande?

3. Metod


Jag har använt mig av en hermeneutisk tolkning då jag har studerat scientologins egna texter. Kortfattat kan den hermeneutiskt metoden beskrivas genom att man försöker finna en giltig och gemensamförståelse av textens mening. Texten som tolkas skall förstås utifrån sin egen referensram
 Denna metod anser jag mest lämplig för mitt arbete. Jag har också använt mig av litteratur studier i mitt arbete.


4. Forskningsöversikt


Huvudkällan till scientologins egna texter är Scientologi: en modern religions teologi & utövning, trosbekännelse. Den är publicerad av Scientologikyrkan och ger en god inblick i hur de ser på sin egen tro och utövande.

För att beskriva den religionssociologiska synen på scientologikyrkan har jag använt mig av Frisk och Carlssons bok Gudars och gudinnors återkomst där de beskriver hur scientologin är uppbyggd och organiserad. Vidare har jag också använt mig av William Zellners bok Sect, Cults & Spiritual Communities som ger ytterligare en inblick i den religionssociologiska aspekten av scientologin. Författarna till dessa två böcker ger en neutral bild av scientologin och det motiverade valet att använda dem.


Jag har använt mig av Wikström och Geels bok Den religiösa människan för att studera scientologin utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv. Denna bok beskriver också de psykologiska förklarningar till varför människor söker sig till rörelser som scientologikyrkan.


För att ta reda på sociologiska förklaringar och faktorer till varför människor söker sig till scientologikyrkan har jag använt mig av Roy Wallis bok The Road to Total Freedom: A Sociological analysis of Scientology samt Barkers New Religious Movements. Dessa två böcker ger en bra inblick i vilka faktorer som kan påverka en människa att söka sig till scientologikyrkan.


5. Redovisning av Scientologin

Scientologin grundades först 1954 men den har uppenbarligen kommit att fylla ett religiöst behov hos människor. För närvarande finns det runt 3000 kyrkor, missionsstationer och liknande organisationer och grupper över hela världen. Scientologikyrkan har runt åtta miljoner medlemmar i mer än 100 länder och över 30 språk. Scientologerna menar att deras tro är fullt ut religiös och religionen tar upp de mest grundläggande livsfrågorna. Enligt scientologerna uppfyller scientologin det religiösa behovet hos människan genom att ta upp vilken roll människan andlig natur har för slutgiltigt mål i evigheten. Scientologin är en odogmatisk religion och religionens målsättning är att få fullständig kunskap om sin andliga existens och sitt förhållande till det Högsta väsendet. Enligt scientologerna har många auktoriteter hävdat att scientologin hör till en av de stora världsreligionerna.


5.1 Scientologins läror

De religiösa lärorna inom scientologin innefattar en antal grundläggande sanningar. För det första är människan en andlig varelse vars existens sträcker sig längre än endast en livstid och människan andliga väsen är utrustad med förmågor som är långt mäktigare än de hon normalt besitter. För det andra är människan i grunden god och vår andliga frälsning beror på oss själva. Scientologin är en religiös filosofi och dess mål är att återupprätta människans andliga jag, hennes förmåga och övertygande tro på odödligheten. I Scientologin är det yttersta målet att skapa “en civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”
 Scientologins mål är inte nya men däremot anser de att metoden de använder sig av är unik för att nå detta mål.


5.1.1 Dianetik


Hubbard upptäckte genom dianetiken en skadlig del av sinne som innehåller tidigare traumatiska minnen. Dessa andliga traumatiska händelser har spelats in tillsammans med människans andra upplevelser och scientologerna kallar detta för tidsspåret. Alla de plågsamma händelser som spelats in på detta tidsspår ligger under människans medvetandenivå. Alla dessa plågsamma minnen växer och bildar det som Hubbard kallar för det reaktiva minnet. Det reaktiva minnet är källan till allt andligt lidande, alla oönskade känslor, smärtupplevelse och psykosomatiska sjukdomar.


Genom dianetiken fanns det en metod att exponera de traumatiska upplevelser och radera bort dess skadliga inverkan på människan. När en individ har lyckats radera bort alla traumatiska upplevelser så uppnår individen ett tillstånd som kallas Clear. En person som är Clear är enligt scientologerna en person där individens grundläggande personlighet och ens medfödda godhet och anständighet kommer fram.


5.1.2 Thetanen


Thetanen är den andliga varelsen som är personen själv. Theta är enligt Hubbards definition den livskraft som ger liv åt allt som lever och denna är skild från det fysiska rummet. Genom att studera människor som praktiserat dianetik kunde Hubbard observera ett gemensamt mönster för dem och det ett upplevelse mönster som hade att göra med tidigare liv. Enligt Hubbard hade människan misslets att tro att hon hade en själ men egentligen var människan en andlig varelse, som har en kropp och ett sinne. Denna andliga varelse är, enligt Hubbard, källan till allt som är skapande och hederligt i världen. Med denna upptäckt i sinnet grundade Hubbard scientologireligionen.


Enligt scientologin går människan igenom ett kretslopp som består av att den föds, växer, försöker överleva och slutligen dör. Thetanen emellertid som är skild från det fysiska rummet upphör därför inte att finnas när kroppen slutligen dör. Scientologer påstår att thetanen är medfödd god men att den har förlorat sin andliga identitet och har endast en väldigt liten del av sin naturliga förmåga. Enligt scientologerna är det förlusten av den andliga identiteten som gör att människor är olyckliga eller handlar irrationellt eller med onda avsikter trots att hon är född god. Scientologerna menar att thetanen lagrar upplevelser i detta eller tidigare liv och gör att thetanen fastnar i det materiella universumet. Det är endast genom scientologins centrala religiösa bruk och troshandlingar som thetanen kan få fullständig frälsning. När en individ praktiserar scientologin så kommer dennes förmåga att fastställa egna svar och lösningar rörande livet och själen att öka. Individen kommer tillslut att vara fullständigt medveten om sin egen själ och oberoende av kroppen kommer hon att överleva med sin identitet och sina minnen intakta.


5.1.3 De åtta dynamikerna


En grundläggande faktor inom scientologins världsuppfattning är att målet för alla livsformer, även thetanen, är att överleva i evighet. Enligt scientologerna är denna drift så stark att den blivit känd inom scientologin som den ”dynamiska existensprincipen”. Den dynamiska existensprincipen delas upp i åtta dynamiker och varje dynamik representerar en aspekt av en livsforms överlevnad. Det finns åtta dynamiker; jaget, familjen, grupper, arten, livsformer, fysiska rummet, andar och Högsta väsendet. Genom scientologin blir individen varse om att ens liv och inflytande sträcker sig längre bort än en själv och att det är nödvändigt att delta i ett bredare spektrum. När en individ ökar sin förståelse för de åtta dynamikerna och förhållandet mellan dem ökar också individens överlevnad inom alla de åtta dynamikerna.


5.1.4 Det Högsta väsendet

Medan andra religioner försöker beskriva Guds exakta natur och karaktär gör scientologin det motsatta. En individ skall själv dra sina egna slutsatser genom att studera och praktisera scientologin. Scientologerna menar att genom att studera och praktisera scientologin och förstå mer av de åtta dynamikerna kommer individen till större sinsikt om sitt förhållande till det Högsta väsendet. Ingen inom scientologin uppmanas att acceptera någonting enbart genom tro utan istället genom att studera och praktisera tron. Scientologerna tror att en sanning blir till först när en individ kan se och avgöra vad som är sant enligt dem själva. Genom att följa scientologins religiösa väg kommer individen, enligt scientologerna, att få ett förhållande till det Högsta väsendet som är högst individuellt och personligt.


5.1.5 Etik


Scientologin definierar etiskt uppförande som något som påverkar de åtta dynamikerna bra respektive dåligt. En bra etisk handling är en handling som förhöjer överlevnaden och tillväxten för alla dynamiker och en dålig handling är den som orsakar mest förstörelse längs dynamikerna. Etiken spelar stor roll för en scientolog eftersom scientologins trosföreställningar styr en individs uppförande. Scientologer menar att en individ som tagit till sig scientologin som religion inte bara söker sin egna andliga förbättring utan försöker också förbättra förhållanden för sin familj, sina grannar och vänner och för samhället. Hubbard menade också att varje individ är ansvarig för sina egna begränsningar.


När det gäller politisk aktivitet har Scientologi- kyrkan en neutral ståndpunkt. Scientologer är fria att ha vilken politisk åsikt de vill. Kyrkan säger inte vilka eller vilken politisk riktning sina medlemmar skall ta. Scientologerna anser att kyrkan och staten skall vara separerade.


5.1.6 Förstå livet


Thetanen ökar sin överlevnadspotential genom att öka sin förståelse längs de åtta dynamikerna och Scientologin definierar förståelse som sammansatt av tre faktorer: affinitet, verklighet och kommunikation. Alla dessa faktorer är beroende av varandra och när en av faktorerna påverkas ändrar också i sin tur de andra. Scientologerna beskriver dessa tre faktorers beroende av varandra som en triangel, ARC-triangeln. Den första delen av triangeln, affinitet, är individens känslomässiga tillstånd, känslan av att älska eller trycka om någonting eller någon. Den andra delen av triangeln kallas för verklighet. Verkligheten är enligt scientologerna det vi är överens om existerar, det som är verkligt. Den sista delen är kommunikation mellan individer. Den viktigaste och enklaste att förändra är kommunikation mellan individer. En betydande del av Scientologins Skrifter behandlar just förståelsen och tillämpningen av kommunikation. Enligt scientologin är en individs kommunikationsnivå det viktigaste utmärkande draget på hans andliga tillstånd. En person som är oförmögen att kommunicera eller är isolerad har problem i sitt liv och enligt de erfarenheter som scientologer gjort är dessa problem lättlöst genom att ens förmåga att kommunicera ökar.

När en thetan har nått fullständig förståelse för affinitet, verklighet och kommunikation över alla åtta dynamiker, kommer individen att ha fullkomlig förståelse av livet i sin helhet och ett fullkomligt andligt medvetande. Scientologin menar att religionen tar upp de viktigaste frågorna, förhållandet mellan människor som andlig varelse. Läran tar också upp människans väg till frälsning genom att gå en väg till högre nivåer av andlig existens.


5.2 Scientologins religiösa praxis och ceremonier


Enligt scientologin finns det en rik tradition av ceremonier, gudstjänster och riter i religionen.


De två mest centrala traditionerna inom scientologin är emellertid de religiösa bruksformerna auditering och utbildning. Dessa två bruksformer är de absolut viktigaste inom scientologin eftersom de visar vägen till andlig frälsning.


5.2.1 Auditering


Thetanens upplevelser i den mänskliga kroppen kan minska hans andliga medvetenhet och detta kan medföra att nivån och kvalitén på hans deltagande i de åtta dynamikerna blir lidande. Med auditering erbjuder scientologin en väg att bryta sig ur de andliga kedjor som blir allt tyngre för varje livstid som går. Auditering förhindrar fortsatt förfall och moraliska överträdelser och motgångar. Genom auditeringen återfår personen ifråga sin förståelse och kan ta ansvar för sitt förhållande till allt levande och det Högsta väsendet. När individen är fullständigt andligt medveten kan individen nå fullständig andlig frälsning. Auditering startar på en väldigt enkel nivå där mycket enkla och grundläggande upplevelser nås. Individen kan fortsätta delta i mera avancerad auditering som sker på ett högre plan och ger individen intensivare religiösa upplevelser.

Tillståndet Clear kan uppnås genom auditering och i detta tillstånd är man inte längre en fånge av sina tidigare trauman utan kan leva ett mer andligt och rationellt liv. En individ kan nå ett tillstånd högre än clear som kallas ”Opererande Thetan”. I detta andliga tillstånd får thetanen möjlighet att uppnå fullständig andlig förmåga, självständighet, frid och frihet att befrias från det fysiska rummet. Skild från det fysiska rummet slipper thetanen att återfödas och dö i det eviga kretsloppet. Scientologernas andliga avancerande beskrivs som en bro, där individen skall ledas över det fysiska rummet till högre existensnivåer, från omedvetenhet till uppenbarelse. Scientologins Skrifter erbjuder en väg till högre medvetande nivåer. Grunden för Scientologin är tron på att människan kan förbättra sig och uppnå högre nivåer av andlighet, etik och förnuft, både som individ och som civilisation.


5.2.2 Scientologins religiösa utbildning


Alla livets områden, allt från den synliga världen till frågor som rör vår existens tas upp i scientologins religiösa utbildning. En viktig övning inom scientologin är att studera religionens Skrifter som är författade av Hubbard. Enligt scientologin ger studiet av dessa Skrifter alltid svar på de många frågor som individen har om sig själv, sina medmänniskor och den värld individen befinner sig i. Genom utbildning kan scientologerna hjälpa andra människor och då främst genom att auditera andra och hjälpa dem att nå total andlig frihet.


Utbildningsmaterialet innefattar allt skrivet material, tekniska utbildningsfilmer och inspelade föreläsningar som Hubbard har skrivet eller medverkat till. Dessa är nödvändiga för att kunna få en förståelse för scientologins teori och praktik.


5.2.3 Scientologikyrkans ceremonier

Scientologin genomför många förrättningar och ceremonier som andra religioner utför, liknande de präster och rabbiner utför. Scientologikyrkan har också gudstjänst på söndagar som då är öppen för ickeförsamlingsmedlemmar. Pastorn pratar under gudstjänsten om något som är viktigt inom Scientologins som till exempel principer eller bruk och diskuterar hur dessa kan användas i det vardagliga livet. Under gudstjänsterna tas ämnen upp som har att göra med scientologins tro och utövande. Scientologin anordnar också bröllop, namngivningsceremonier för nyfödda och begravningsgudstjänster.


5.3 Scientologins olika organisationer


Scientologin är inordnat i ett hierarkiskt mönster och denna struktur är viktig enligt scientologerna för att religionen skall utövas på ett ortodoxt sätt. Den hierarkiska strukturen ser till att de enskilda kyrkorna får den hjälp som behövs för att religionsutövning blir ortodox. Enligt scientologerna hjälper också denna struktur till att samordna olika verksamheter utöver de mest centrala, auditering och utbildning utan också verksamheter som medlemsvärvning samt springning av religionens material. Den Internationella Scientologikyrkan är scientologireligionens moderkyrka och det högsta kyrkliga ledningsorganet inom religionen. Under moderkyrkan finns de övriga kyrkorna och missionerna som är ideella föreningar och som lyder under de regler som Internationella Scientologikyrkan har satt upp. Moderkyrkans huvuduppgift är att samordna aktiviteter för kyrkorna och missionerna samt att se till att dessa arbetar för att skapa en bättre civilisation.


5.4 Varför söker sig människor till scientologin enligt dem själva?

Enligt scientologerna själva går människor med i scientologikyrkan oftast genom direkt kontakt med någon ur församlingen. Människor kan också söka sig till scientologin genom att de har sett reklam för religionen eller att de har kommit i kontakt med litteratur från religionen. Ibland blir en individ intresserad när han träffar en person ur scientologin som han ser har ett stort självförtroende, lycklig och har en positiv syn på livet. Oftast söker sig människor till religionen därför att de försöker förbättra någonting i sitt liv eller att de vill hjälpa andra att förbättra sin situation så att en bättre civilisation kan skapas.


5.5 Scientologernas samhällsnyttiga verksamheter


Scientologin betonar att det är viktigt att enskilda individer tillämpar den utbildning och visdom de fått genom att studera scientologin till att hjälpa sina vänner, sina grannar och samhället de lever i. Det är viktigt, enligt scientologerna, att gå ut och förbättra villkoren för andra människor och göra världen till en bättre plats att leva i. När människor inom scientologin får mer förståelse för sin tro tar de på sig ett större ansvar att hjälpa sig själv och sina medmänniskor.


Scientologerna har bland annat startat ett program som heter Narconon och det är ett program för rehabilitering och utbildning av drogmissbrukare. Narconon använder sig av en avgiftningsmetod som Hubbard utvecklade för att bli kvitt kemiska spridningar i kroppen som hindrar den andliga utvecklingen. Scientologins andra metoder och principer är att ta reda på orsaken till missbruket och effekterna som ett drogmissburk får för individen och hjälper sedan medlemmarna att blir verksamma samhällsmedborgare igen. Programmet omfattar bland annat att lära ut hur man kommunicerar och hanterar livets påfrestningar samt hur individen får bättre självkänsla. Ytterligare ett program som scientologerna har tagit fram är det sociala programmet Criminon som skall hjälpa interner i fängelser och ungdomsbrottslingar att bli produktiva medborgare igen. Programmet består att en serie självstudier med handledning som skall hjälpa deltagarna att utveckla sig själva. De skall lära sig kommunicera bättre samt lära sig att studera samt kunna uppträda med större integritet och ärlighet.


6. Hur ser religionsvetenskaplig litteratur på tron och utövandet i scientologin?


I kommande kapitel kommer jag att undersöka hur ett antal religionspsykologer, religionshistoriker och religionssociologer ser på scientologins tro, utövande och varför människor kan attraheras till samfundet.

6.1 Frisk och Carlson


Frisk och Carlson försöker beskriva Scientologin genom att dela upp den i tre kategorier och dessa är Scientologi som religion, Scientologi som terapi- och behandlingsform och Scientologin som organisation.


Frisk och Carlson anser att scientologin är en religion. De menar att det är viktigt för scientologin att bli godkänd som religion eftersom i många länder innebär det skattelättnader att vara ett religiöst samfund. De påpekar också att bli erkänd som en religion kan i vissa fall ge en viss legitimitet eftersom religion kan associeras till andlighet, men också till humanitet och välgörenhet. Trosbekännelsen inom scientologin har en annan funktion än till exempel kristendomens menar Frisk och Carlson. Då kristendomens trosbekännelse vittnar om det som skiljer religionen från andra religiösa system tycks scientologin vilja placera sig i en slags mittfåra av humanism, religiös tro och sunt förnuft.

Enligt Frisk och Carlson har scientologin ett antal särskilda ritualer en av dessa är dianetiken. Scientologin har, enligt Frisk och Carlson, en mycket positiv bild av sig själv och dianetiken har de väldigt stor tilltro till. Carlson och Frisk menar också att scientologin är en elitisk religion medan den framställer sig att vara en väg alla människor skall kunna gå.


Dianetiken är den ursprungliga kärnan inom scientologin. Syftet med Dianetiken är att uppnå tillståndet clear som är ett tillstånd befriad från mentala blockeringar och hämningar som hindrar en i livet. Enligt Fris, Carlson kan denna form av terapi och behandlings form används som en del i scientologin som religion. De menar också att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan scientologi som terapi-/behandlings form och scientologin som religion.


Scientologin grundades av L, R Hubbard och denne kämpade hårt för att kontroll över sin organisation som från början var på väg att splittras upp i ett antal mindre terapigrupper och organisationer. Scientologikyrkan, Church of Scientology International, grundades 1954 och den tidigare dianetikstiftelsen övergavs. Under 1960-talet fanns ett starkt centraliserat och auktoritärt drag hos rörelsen som finns kvar än idag, dock tycks det ha mildrats med tiden. Inom rörelsen finns en strak inre kontroll och scientologikyrkan har ofta beskrivits som en affärsrörelse eller som en internationell företagskoncern. Detta bidrar, menar Frisk och Carlson, till att ge rörelsen en speciell ”nimbus”, den är en framgångsrik rörelse med stora imponerande internationella centra och den ger ut påkostade böcker och tidskrifter.

Materiell framgång är inte någonting främmande för scientologin och det kan medföra en viss legitimitet i en framgångsorienterad och materialistisk kultur. En del i kritiken mot scientologirörelsen är att den främst försöker gynna sig själv och att den inte erbjuder hjälp och förbättrade livsvillkor till människor.


6.2 Zellner


William Zellner menar att religion fyller ett grundläggande behov hos människan. I religiösa samhällen blir religionen en del av samhället genom att vara involverad i utbildning och inom staten. I sekulariserade samhällen kan religionen få olika former, dock är de flesta traditionella. Enligt Zellner är den traditionella synen på religion en tro och utövande mot övernaturliga saker och dessa är gemensamma för nästan alla inom samhället.


Zellner anser att scientologin är en kvasi-religion och den försöker överbrygga barriären mellan de som är sekulariserade och de som är religiösa i ett samhälle genom att de har en religiös karaktär men också en icke-religiös karaktär. Zellner menar att scientologin passar väldigt bra in i beskrivningen av en kvasi-religion men passar också in i den vanliga sociologiska definitionen av en religion. Scientologerna tror andlig kunskap är nyckeln till människans uppgift och frälsning. Religiösa möten och träffar arrangeras av kyrkan för att ge andlig vägledning. Både ledare och utövare har en tro och en hängivenhet till scientologins trossystem och ritualer. Samtidigt som scientologins utövare tror på det övernaturliga i religionen så är det, enligt Zellner, inte på det andliga som scientologins utövare fokuserar på. Varje medlem inom scientologin tror att varje människa har en andlig varelse inom sig. Enligt Zellner är mycket av det religiösa inom scientologin reglerade till en oviktig roll inom scientologin. Detta eftersom scientologikyrkan från början inte var en religiös rörelse utan enbart en form av själv- hjälps terapi. Idag har scientologin ett utseende som dels är religiöst men terapeutiskt. Enligt Zellner har inte kyrkliga traditioner inom scientologin någon central plats. Scientologin fungerar genom att ge service till medlemmarna genom att medlemmarna betalar för sig. Kyrkan är inte finansierad genom gåvor och donationer av medlemmarna. För en utomstående är det, enligt Zellner, lätt att uppfatta scientologins medlemmar som konsumenter och inte religiösa utövare. Scientologikyrkan påpekar också att deras utövare skall utvärdera sina resultat och erfarenhet inom kyrkan. Konventionella kyrkor baseras på tro och deras resultat utvärderas inte. Scientologin är enligt Zellner en kvasi-religion som har en karaktär av att vara en religion men också en terapiform som ursprungligen kom från självhjälps terapin, dianetiken.


6.3 Frisk


Enligt Frisk är scientologin influerad av äldre och nyare idéströmningar. Scientologin uppvisar bland annat likheter med ett antal samtida psykoterapeutiska tekniker som användes vid uppkomsten av dianetiken och som senare kom att bli scientologin. Självförbättring och fysikt helande hör till effekter inom scientologin och detta menar Frisk är typiskt för den ”amerikanska framgångstraditionen”. Den prestationsnivå som en individ befinner sig på är nära knuten till dennes etiska nivå enligt scientologin. Det typiska tillståndet för en organisation eller individ fodras vara en jämn prestations- och produktionsökning och sjunkande inkomster betraktas som ett kritiskt läge. Enligt Frisk är värderingarna i scientologin sålunda prestationsinriktade och hon menar att de speglar de allmänna värderingarna i det västerländska samhället. Scientologin kräver heller inte av medlemmarna försakelse av livet goda som en asketisk rörelse.


Scientologin säger att desto fler människor som uppnår tillståndet clear, desto mer kommer samhället att blomstra. Scientologin vill bygga en värld utan kriminalitet, vansinne och krig men några konkreta eller samhällsförändrande visioner har, enligt Frisk, inte scientologin. Scientologins kontakt med samhället har inneburit starkt motstånd från vissa grupper i samhället. Det beror på att de utmanar etablerade institutioner, som till exempel psykiatrin men också olika myndigheter huruvida den skall erkännas som en religion och därmed bli berättigad skattebefrielse.


Det talas om ett högsta väsen inom scientologin, men enligt Frisk har det ingen central plats i tron. Det som kommer närmast det gudomliga inom scientologin är den så kallade thetanen. Frisk menar att Dianetikens föreställningsvärld återger dess uppkomst i en teknikinriktad dataålder. Scientologin beskriver människan som en räknemaskin där misstag som människan gör är felaktig data och när dessa felaktiga data tas bort kommer människans verkliga godhet fram. När all felaktig data är borttagen når individen ett tillstånd som kallas för clear. Clear karaktäriseras av frånvaro av psykoser, neuroser, tvångsföreställningar, hämningar och psykosomatiska sjukdomar. När en individ når tillståndet clear anses denne kunna handla efter eget val och påverka händelser istället för att bli påverkad av händelserna.


6.4 Wikström och Geels


Det finns en mängd olika ny religiösa grupper och dessa kan enligt Wikström och Geels delas upp i olika grupper. Scientologin tillhör den grupp av nyreligiösa rörelser som de kallar för den auktoritära religiösa gruppen. Wikström och Geels utgår från ett antal kriterier för att kunna beskriva den auktoritära religiösa gruppen.

För det första skall rörelsen vara en frivillig organisation där medlemskapet förvärvas av individen. Rörelsen är också exklusive, det vill säga att individen är medlem på grund av sina meriter och uppfylls inte dessa kan medlemskapet sägas upp. Medlemmarna i den auktoritära religiösa gruppen uppfattar sig som en elit med speciella andliga insikter. När det gäller skrifter som den auktoritära religiösa gruppen besitter är ofta hemliga och det tar lång tid för medlemmarna att få veta allt om ideologin.


Den politiska eller religiösa ordning som finns i samhället står ofta i konflikt med de värderingar som medlemmarna inom en auktoritär religiös grupp. Enligt Wikström och Geels skapar konflikter mellan det rådande samhället och rörelsen känslor hos medlemmarna som gör att de känner sig utvalda. Det finns ofta inom denna grupp ett tydligt etiskt ideal, där matvanor, sömn, sexualitet, alkohol och andra medel som påverkar människan regleras väldigt noggrant. Vidare är den auktoritära rörelsen hierarkisk, där en eller några få styr och bestämmer hur rörelsen skall fungera och organiseras. Enligt Wikström och Geels kan en individ lockas att bli medlem i den auktoritära religiösa rörelsen eftersom den ger fasta och tydliga svar åt individen. Individen får också en tydlig identitet samt ett mål i livet och ekonomisk eller social misär kan ersättas med andlig kompensation.


Enligt Wikström och Geels är inte gatumission viktig på så sätt att den skapar fler medlemmar utan den är viktig för medlemmarnas egen identitet. De anser att medlemmarna blir mer övertygande om rörelsens meningssystem desto oftare de är ute och missionerar och berättar om sin tro. En individ som dock är mottaglig vid tidpunkten då kontakt uppstår mellan medlem och individ kan få en person att gå med i rörelsen. Offentlig ställningstaganden kring den egna tron stärker, enligt Wikström och Geels, identiteten i gruppen. Denna process finns i alla mänskliga gruppsammanhang, inte bara inom kyrkan. När en individ väl har gått med i rörelsen bygger det fortsatta engagemanget på att individen investerar tid, pengar och disciplin inom rörelsen.


Vidare beskriver Wikström och Geels ett antal faktorer som kan förklara en individs anslutning till en nyreligiös rörelse och dessa kallas för predisponerade- och specifika situationsfaktorerna.

De predisponerade faktorerna är hos individen en allmän oro eller en spänning. Det kan vara en längtan efter trygghet, en identitet eller en stark saknad av något eller någon och frambringas oftast i samband med livskriser, byte av bostadsort, skilsmässor och ensamhet. Ser individen sina problem inom samhällets gränser så förs kampen på makronivåer och inom politiken. Är personens problem av psykologisk karaktär skulle manipulerandet med psyket eller biokemi vara en lösning. Tillsist skall individen tolka sitt problem existentiellt, individen är en ”religiös sökare”. Enligt Wikström är en ”religiös sökare” en person som tar avstånd från lösningar genom traditionell religiositet och andra sekulära lösningar.

De specifika situationsfaktorerna inträffar när en person har nått en kritisk vändpunkt i sitt liv och när individen inte kan lösa de behov som personen har. Vid denna tid punkt sker kontakten mellan individen och personer från rörelsen. När detta sker så har också individen börjat överväga innehållet i rörelsen ideologi och lärodokument.


6.5 Wallis och Barker

Vidare beskrivs ett antal faktorer som kan locka individer att söka sig till nyreligiösa rörelser som t.ex. scientologikyrkan. Den första faktorn till att individer kan lockas till nyreligiösa rörelser är den karriärbaserade faktorn. Enligt Wallis söker sig människor till scientologin för att starta en ny eller en alternativ karriär, eller som ytterligare utbildning eller utveckling som en karriär inom psykologiska eller terapeutiska fältet inom vilket de redan arbetar inom.
 Det är inte bara enskilda individer som drar sig till nyreligiösa rörelser som scientologikyrkan utan också stora företag som vill gå kurser som en del av dessa nyreligiösa rörelser håller. De anser att genom dessa kurser kommer deras chefer att bli effektivare och tåla stress bättre och de anställda bli bättre på sitt jobb, till exempel genom att bli mer energiska, mer uppfinningsrika och ta större ansvar för sitt arbete.
 Ytterligare en faktor som kan påverka individers lockande till nyreligiösa rörelser är de religiösa och sanningssökande faktorer. Wallis menar att det är en människas sökande efter en sanning som man individen vill få besvarad. Individer kan fastna för en speciell nyreligiös rörelse då de är på ”jakt” efter den tro som passar just dem och när deras syn på världen stämmer överens med rörelsens ideologi så kan ett gemensamt intresse uppstå.


Enligt Baker finns det olika syften till varför människor söker sig till nyreligiösa rörelser som är lik scientologikyrkan. Många jobbar väldigt mycket i dessa rörelser och de ser det som deras uppdrag att berätta för fler människor hur världen kan räddas.

Många av dessa rörelser erbjuder lösningar på hur världen skall räddas från krig och misär, helt enkelt hur vi människor skall få en bättre värld att leva i.
 Det finns självklart också de som från början har som ambition att söka någonting existentiell att tro på och en vilja att engagera sig i en högre makts vilja eller en önskan om att undersöka liv före och efter detta. De personer som anser att de upplevt någon form av händelse, en profan händelse och vill diskutera det, kan dessa personer finna problem i att finna en grupp som de kan diskutera upplevelsen med utan att anses vara konstig. I många nyreligiösa rörelser finns det plats för sådana diskussioner och där personen i fråga känner sig säker att diskutera liknande erfarenheter. Genom kontakt med rörelserna via möten så säger många nyreligiösa medlemmar att de genom en övertygelse från rörelsen gjorde att gick med till sist.
 Ytterligare faktorer till att människor lockas till nyreligiösa rörelser är en vilja att förbättra sig på ett eller annat sätt. En början kan vara att man i en affär testar sig genom olika personliga tester som någon nyreligiös rörelse erbjuder. Från början är det oftast en vilja från individens att utveckla sig själv, inte att rädda världen från krig och elände. Den vanligaste orsaken varför människor betalar för olika slags kurser i nyreligiösa rörelser är från början, som tidigare nämnts, först och främst för att utveckla sig själv, förbättra kontakten med andra människor, alltså inte några som helst religiösa eller spirituella mål. Ofta startar dessa människor kursen och de som stannar kvar känner att de måste gå mer kurser för att nå till målet, vilket ofta innebär att lägga ut mera pengar. Dessa människor som från början inte betalar så stora summor, blir ofta erbjuda högre kurser för att de ”lyckats” med de vanligaste kurserna.

Det primära motivet till att människor dock söker sig till nyreligiösa rörelser är enligt Wallis för att lösa ett problem. Wallis genomförde en undersökning där han ville ta reda på vilka orsaker det fanns till att människor sökte sig till scientologikyrkan. Av de 37 intervjuade svarade 29 att de gick med för att de hoppades att scientologikyrkan skulle kunna lösa ett problem som de själva hade eller i deras närhet. Det kan vara personliga problem som individen försökt klara av genom olika lösningar som till exempel medicin, psykiatri, psykoanalyser, hypnosterapi och äktenskaps rådgivning.


7. Analys

I analysen kommer jag att jämföra och diskutera skillnader i syn mellan scientologerna själva och det religionsvetenskapliga perspektivet vad gäller utövande och tro. I analysen kommer jag också att diskutera vad scientologerna själv anser kan locka människor att välja deras tro samt vad religionsvetenskapen har för teorier om varför människor kan attraheras till scientologin.

De författare jag har använt mig av är Zellner, Barker och Wallis för att lyfta fram religionssociologiska teorier medan Wikström och Geels lyfter fram religionspsykologiska teorier. Jag har också använt mig av Frisk som försöker ge en neutral bild av scientologin.


7.1 Scientologin som religion


Skillnaderna på hur scientologerna ser på sin egen tro och utövande och vad forskarna säger om scientologin går ofta isär. Scientologerna menar att religionen är fullt ut religiös och att den fyller ett religiöst behov hos människan. Religionen enligt scientologerna är i alla aspekter religiös och i deras egna texter hänvisas det ofta till andlighet och det Högre väsendet. Enligt Scientologin är deras mål att återupprätta människans andliga jag och skapa en värld utan sinnesjukdomar, brottslighet och krig. Scientologerna hävdar också att många forskare anser att deras tro är en religion och att de tillhör de stora världsreligionerna.

Att scientologin är en religion är de flesta av forskarna överens om men de ser på religionen i fler aspekter än just den religiösa. Frisk och Carlson delar upp scientologin i tre olika delar där dels scientologin är en religion men också som enbart en terapi-/behandlings form samt som organisation. Enligt Frisk och Carlson är den religiösa delen inte så viktig eftersom de mest centrala delarna tillhör dianetiken och den kom till innan scientologin grundades och blev en religiös rörelse.

Scientologerna däremot menar att ceremonierna är viktiga. De delar av scientologin som kom till innan religionen grundades har på något sätt kopplingar till människans andlighet och det Högsta väsendet. Scientologerna ser alla de delar som religionen består av som religiösa och det är endast genom scientologins religiösa bruk och troshandlingar som människans kan få fullständig frälsning.

Där scientologerna ser sig som en religion tillhörande de stora världsreligioner ser Wikström och Geels scientologin som en nyreligiös rörelse och då tillhörande den auktoritära religiösa gruppen. Scientologerna påpekar att denna rörelse är till för alla men enligt Wikström och Geels definition är detta en exklusiv religion, det vill säga att man är medlem i rörelsen på grund av sina meriter och uppfylls inte dessa kan man uteslutas.

7.2 Religiösa ceremonier


Enligt scientologerna har de en rik tradition av ceremonier och gudstjänster. Två av dessa är speciellt viktiga och dessa är auditering och den religiösa utbildningen. Det är genom endast genom auditering och den religiösa utbildningen som scientologer kan nå andlig frälsning. Zellner anser att scientologin passar på den sociologiska definitionen av en religion samtidigt påstår han att scientologin också passar bra in som en kvasi-religion. Kvasi-religionen uppgift är som sagt att försöka överbrygga de sekulariserad och de religiösa i ett samhälle.

Till skillnad från vad scientologerna säger om sina religiösa ceremonier menar Zellner att den religiösa delen av religionen inte är den viktiga för utövarna. Zellner anser att betoningen inom scientologin snarare är inriktad på terapeutisk än religiös form. Frisk och Carlson anser förklaringen till varför inte den religiösa biten är viktig är därför att från början var rörelsen inte religiös utan en form av terapi- och behandlingsform.

7.3 Etik


Scientologerna menar att de etiska handlingarna för en scientolog är väldigt viktig eftersom det etiska uppförandet är kopplat till de åtta dynamikerna och dessa är en väldigt viktig del inom scientologin. Det är viktigt att leva, enligt scientologin, så etiskt som möjligt för att få största möjliga nytta av så många dynamiker som möjligt. Till de åtta dynamikern hör mer än bara jaget och därför är det viktigt för varje scientolog att se längre än sig själv. Det är viktigt att hjälpa andra i samhället till ett bättre liv. Frisk menar å andra sidan att den etiska nivån en individ befinner sig på beror till stor del på vilken prestationsnivå en person befinner sig på. Den etiska nivån inom scientologin är, enligt Frisk, väldigt influerad av de allmänna värderingarna som finns i det västerländska samhället, där prestation och framgång värderas högt och Frisk anser inte att etik systemet är religiöst.


7.4 Organisation


Scientologerna anser att det hierarkiska mönster och struktur som scientologikyrkan har är viktigt för att utövningen av religionen skall bli så korrekt som möjligt och ge de enskilda kyrkorna vägledning ifall de behöver sådan. Det är också viktigt vid organisering av olika verksamheter som tidigare nämnts till exempel medlemsvärvning och spridning av religionens material.

Frisk och Carlson ser scientologins organisation som en affärsrörelse. De är tveksamma till vad som egentligen är det viktiga, hjälpa människorna eller sälja religionens olika kurser och material och med detta sagt är de tveksamma till att scientologin som den är organiserad skall förbättra för människor. En av kritiken är som sagts tidigare att scientologin tycks enbart gynna sig själva och inte erbjuda lösningar på människors problem.

Scientologerna säger också att det är genom bidrag och donationer som medlemmarna ger som gör att scientologi- kyrkan kan organisera olika religiösa ceremonier och andra verksamheter. Enligt Zellner är inte kyrkan finansierad av gåvor och donationer som scientologerna hävdar. Han ser scientologi- kyrkan som en organisation där medlemmarna betalar för olika slags service.


7.5 Människosyn och Gudsbild och relation till samhället

Scientologerna ser thetanen som människans odödliga, andliga varelse som är insnärjd i människans kropp och som är en viktig del i scientologernas ideologi. Frisk menar att Thetanen inte har någon viktig roll som scientologerna påpekar och det Högsta väsendet inte har någon central plats i ideologin. Hon anser att scientologin, då genom dianetiken, har en bild av människan som en räknemaskin och inte som en individ med en gudomlig varelse inom sig.

Enligt scientologerna har varje medlem själv rätten att välja sin politiska aktivitet. Scientologikyrkan påverkar inte medlemmarna till en viss politisk åsikt. Scientologikyrkan har en neutral ståndpunkt då det gäller politisk aktivitet. Enligt Wikström och Geels definition av den auktoritära religiösa gruppen så skall rörelsen stå i konflikt med den politiska och religiösa ordning som finns i samhället. Dock har konflikter skett menar Frisk och då mellan etablerade institutioner och scientologikyrkan på grund av att scientologin vill bli erkänd som religion för att bland annat få skattebefrielse.


7.6 Varför kan människor attraheras av scientologikyrkan?


Enligt scientologerna finns ett sökande efter det religiösa hos människan och många människor har sökt sig till scientologin för att få ett religiöst behov tillgodosett. De flesta som går med i scientologi- kyrkan är oftast de som har varit i direkt- kontakt med någon församlingsmedlem anser scientologerna själva. Wikström och Geels tror inte missionerandet är orsaken till att de flesta går med i samfundet och ser gatumission som viktigare för medlemmarna själva och deras egen identitet.

Enligt scientologerna kan också en individ bli intresserad efter att de kommit i kontakt med material från scientologin. De kan vara genom att de läst scientologin litteratur eller sett reklam som producerats av scientologikyrkan. Wikström och Geels menar att den nyreligiösa rörelsen, den auktoritära gruppen, som scientologin tillhör kan ge tydliga svar och en tydlig identitet för individen och detta kan vara en orsak till varför människor attraheras av samfundet. Scientologerna anser att en av orsakerna till att människor söker sig till samfundet kan vara att de söker hjälp till något problem. Det kan vara att de själv vill förbättra sitt liv eller hjälpa andra till att förbättra sitt.

Den primära orsaken till att människor söker sig till scientologi kyrkan är enligt Wallis att de på något sätt behöver hjälp med för att ordna upp sitt liv. Oftast är dock inte problemet av religiös karaktär utan oftast för lösa problem som individen tidigare försökt lösa med bland annat psykiatri, mediciner eller genom psykoanalyser. Barker ser också att den primära orsaken till varför människors söker sig till scientologin inte är av andlig eller religiös art utan snarare just som Wallis beskrev att försöka lösa ett problem för sig själv eller sina bekanta. En annan orsak till varför människor går med i scientologikyrkan kan vara att de vill göra karriär inom det psykologiska eller terapeutiska fältet. Även Wallis ser i vissa fall scientologin som en terapi form och inte som scientologerna ser sig själva, som enbart religiös.


Scientologerna har startat flera olika organisationer för att förbättra för individer, bland annat då Narconon och Criminon som nämnts tidigare. Enligt Barker kan dessa kurser som samfundet håller påverka en människa att gå med i scientologin. Givetvis finns också individen som söker efter svar på sina existentiella frågor och ett sökande om livet före och efter detta. Båda Wallis och Barker ser denna faktor som en orsak till varför människor lockas till scientologin men det är inte den primnära orsaken utan snare en del av de sekundära faktorerna, som till exempel att starta en ny karriär inom scientologin som Wallis nämner.


8. Sammanfattning och slutsatser


Enligt scientologikyrkan finns det för närvarande runt åtta miljoner medlemmar i över 100 länder och scientologins skrifter är översatt till över 30 språk. Scientologikyrkan består av cirka 3000 kyrkor, missioner och andra organisationer med koppling till kyrkan. Rörelsen grundades 1954 av Ron L. Hubbard.


Sammanfattningsvis kan man säga att det är en stor skillnad hur scientologerna uppfattar sig själv gentemot vad religionsvetenskaplig litteratur säger. En av slutsatserna är att det är en stor skillnad i hur scientologerna uppfattar sig själv och hur forskare uppfattar rörelsen då det gäller hur religiös scientologin är. Scientologerna ser sin tro som totalt religiös och i deras texter hänvisar de ofta till det heliga eller andliga. Forskarna ser det religiösa men inte i den grad som scientologerna själv ser. De flesta ser den religiösa delen av scientologin inte som det primära inom rörelsen. De flesta forskarna har en bild av scientologin som mer en terapi- och behandlingsform än att den skulle vara fullt religiös som scientologerna hävdar. Några av forskarna ser detta som en orsak till att innan scientologin bildades så var rörelsen en terapi- behandlingsform (dianetiken).


Scientologin har ett stort antal olika religiösa ceremonier, bland annat så anordnar de bröllop och begravningsgudstjänster och dessa ceremonier är en viktig del inom scientologin. Här finns en klar skillnad mellan vad forskare i den vetenskapliga litteraturen och medlemmarna själva anser. Forskarna ser de religiösa ceremonier som i stort sett betydelselösa för medlemmar inom scientologin. De två ceremonier som scientologerna anser viktigast är som sagt, auditering och den religiösa utbildningen. Auditering och den religiösa utbildningen är två hörnstenar inom scientologin och dessa är en väldigt viktigt del för en medlem att nå fullständig frälsning. Forskarna menar också att dessa två ceremonier är viktiga för medlemmarna men inte att de är fullt så religiösa som scientologerna själva påstår. Frisk och Carlson menar att scientologin är en blandning mellan det religiösa och en form av terapi- behandlingsform. De menar också att det är svårt att dra en tydlig gräns mellan scientologin som enbart terapi- behandlingsform och scientologin som religion. Zellner går längre än de flesta forskarna i sin syn på den religiösa delen och menar att de ceremonier som utförs är mera en fråga om kund- konsument relation, det vill säga att medlemmar betalar för en viss service.


Scientologikyrkan är uppbyggd i en hierarkisk struktur där Moderkyrkan, Den internationella scientologikyrkan, är ledningsorganet för alla de övriga kyrkorna, missioner och övriga organisationer med kopplingar till scientologikyrkan. Så långt är både forskare och scientologer överens men när det gäller syftet till vad denna organisation bidrar till är det skilda åsikter. Scientologerna hävdar att en hierarkisk organisation är viktig för att sprida läran så ortodoxt som möjligt men också att för att sprida religionens material och kurser. Några av forskarna ser scientologikyrkans organisation som en affärsrörelse där medlemmar betalar för en viss service. Detta medför att forskarna är tveksamma till scientologins motiv. Är det att hjälpa människor som är det viktigaste eller är det att sälja scientologins material och kurser?


Forskare och scientologer har till viss del olika uppfattning om vilka faktorer som kan påverka en människa att söka sig till scientologikyrkan. En individ som söker sig till scientologin för att försöka lösa ett eller flera problem för sig själv eller för någon i sin närhet är både forskare och scientologerna överens om. Det som skiljer mellan scientologin och forskarna är att scientologin påpekar att det finns ett religiöst behov som måste tillgodoses hos människan. Enligt forskarna så är denna faktor väldigt liten eller nästan obefintlig. Enligt Wallis är det primära motivet till att människor söker sig till scientologin för att lösa ett eller flera problem. Den form av problem som individer försökt få hjälp med tidigare är genom psykoanalyser, mediciner eller psykiatri innan de sökt sig till scientologikyrkan. Åsikterna går också isär då det gäller missionerandet och vilken roll den har inom scientologin. Enligt Scientologerna är det genom missionerandet som en individ kommer i kontakt med rörelsen och kan attraheras av den. Enligt Wikström och Geels är missionerandet inte någon stor bas för medlemsvärvning utan den är snarare viktig för medlemmarna själva.

9. Avslutning


Jag nämnde i inledningen att redan från början ville jag arbete med nyreligiösa rörelser och tillslut blev det scientologikyrkan som jag bestämde mig för. Detta arbete har gett mig en större inblick i en av de nyreligiösa rörelserna som jag anser vara en av de intressantaste. För mig har det varit väldigt givande att få så mycket mer kunskap om denna rörelse och jag kan väl säga att jag inte var direkt överraskad av att forskarnas och de troende inom scientologin hade skilda åsikter om många saker inom rörelsen.
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