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Sammanfattning 

Scientologin är en nyreligiös rörelse som skildrats flitigt inom populärlitteraturen, vilket 

gör att den blivit något bekant för många. Syftet med denna uppsats är att använda en 

bekant nyreligiös rörelse och utifrån denna skapa ett undervisningsunderlag som rör 

innehållet i Religion 2. Uppsatsen behandlar scientologins kännetecken samt förhållande 

till världsreligionerna. Den teoretiska ram som arbetet innehåller är kärnan ur Russel T. 

McCutcheons föreskrivna sätt att studera religion utifrån rörelsens historia, rörelsen tro 

och världsbild, rörelsens sociala och praktiska uttryck samt rörelsens relation till övriga 

religioner. Denna forskning rör innehåller i Religion 2 på ett mer avgränsat och specifikt 

sätt än tidigare forskning kring rörelsen. 

Uppsatsen är en kvalitativ systematisk litteraturstudie och resultatet en sammanställning 

av tidigare forskning kring scientologirörelsen, utifrån frågeställningarna ovan. De 

slutsatser som detta arbete ger vid handen är framförallt scientologins koppling till äldre 

traditionella religioner som buddhism och kristendom, men också moderna andliga 

strömningar som new age. Vad gäller scientologins kännetecken utkristalliseras en rörelse 

med gnostiska drag där kunskap och självutveckling är centralt. 
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Begreppsförklaring

Thetan – Är enligt scientologin människans innersta väsen, det ursprungliga gudomliga, som 

människan bör sträva att återgå till. 

Auditering – ”Scientologiterapi” som syftar till att återuppleva minnen och bemästra sin 

reaktion på dessa minnen, för att öka sitt andliga medvetande och uppnå kontroll. 

Engram – Skadliga minnen som har sparats i människans undermedvetna och som begränsar 

människan. 

E-meter - E-metern är en lögndedektorliknande maskin som används under auditering. E-

metern syftar till att ge utslag på engrams (Boyd 2013, s. 16-17). 
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1. Inledning och bakgrund

Religionshistorikern Mikael Rothstein (1997 s. 16) menar att de nyreligiösa rörelserna grovt 

kan kännetecknas av följande gemensamma nämnare; de har vuxit fram under efterkrigstiden, 

de är minoriteter, många är socialt pressade, de önskar vinna inflytande i samhället och över 

den enskildes andliga utveckling. Dessa nya religioner beskriver Rothstein har blivit ett 

naturligt inslag i världens i-länder, och bara i Japan har 500 nya religioner uppstått sedan 

1945. De nyreligiösa rörelserna är alltså en del av vårt moderna samhälle, och har också fått 

utrymme i skolans religionsämne. Världsreligionerna skildras i skolans läromedel och lärare 

likväl som elever kan utan större ansträngning tillgodogöra sig information om dessa. De 

nyreligiösa rörelserna däremot har inte fått samma utrymme i skolans litteratur och 

redogörelserna för denna religiösa gruppering riskerar därför att bli svepande. Risken med 

svepande redogörelser för nyreligiösa rörelser är överhängande när de nyreligiösa rörelserna 

skildras som en enhet, snarare än den mångfalden i tro och uttryckssätt de i många fall 

representerar (Rothstein 1997 s. 16). Med det som bakgrund finns det i skolan behov av ett 

informationsmaterial som ger en samlad bild av någon specifik nyreligiös rörelse. 

Scientologin är i det sammanhanget ett motiverat val av religiös rörelse p.g.a. av sina 

kännetecken som nyreligiös rörelse samt att rörelsen har en igenkänningsfaktor genom de 

kända personer som företräder rörelsen.  

Det centrala innehållet i Religion 2, beskrivs bland annat innehålla följande centrala innehåll:

Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande 

till världsreligionerna. 

Detta arbetes framtagande av informationsmaterial med en samlad bild av scientologin, rör 

därför det centrala innehållet för Religion 2. När det centrala innehållet i religion 2 omnämns 

hädanefter i uppsatsen åsyftas citatet ovan. Den nyreligiösa grupperingen scientologirörelsen 

är också intressant att studera utifrån det faktum att rörelsen har fått stort utrymme i media 

och populärkultur, i jämförelse med den akademiska forskning som har gjorts på området. Det

är troligt att många svenska skolungdomar ytligt känner till rörelsen utifrån kända 

skådespelare som tillhör rörelsen, men också utifrån TV-serier som valt att skildra rörelsen. 

Det är rimligt att mena att det finns användning för en forskningsrapport, ämnad för lärare 
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som vill undervisa sina elever om nyreligiösa rörelser, utifrån en specifik rörelse som inte är 

obekant för eleverna. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för den nyreligiösa rörelsen scientologin. 

Redogörelsen innefattar rörelsens historia, tro och världsbild, sociala och praktiska uttryck, 

relation till övriga religioner samt kännetecken. 

Beskrivningen kommer att tillföra forskningen en holistisk bild av rörelsen med särskilt fokus 

på dess kännetecken och kopplingar till traditionella religioner. Vidare är ambitionen att 

studien ska tillföra skolan ett kunskapsstoff som naturligt kan överföras till undervisningens 

kontext och användas till undervisning av elever i en nyreligiös rörelse.

Frågeställningar som är vägledande för uppnående av syftet är följande; 

1. Vad kännetecknar scientologin som religiös rörelse? 

2. Vad har scientologin för förhållande till världsreligionerna?

1.1.2 Precisering av syfte och problem
Syftet är att skapa informationsunderlag för lärare att använda sig av vid undervisning i 

scientologirörelsen i religionskunskap 2. Studien tar därför framförallt upp den forskning som 

berör scientologins kännetecken och relation till världsreligionerna.

Det finns vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur skriven om scientologin, där 

rörelsen skildras på en mängd olika sätt och ur flertalet perspektiv. Dels skildras rörelsen 

historiskt med beskrivningar av hur rörelsen uppstod. Rörelsen skildras också som en 

maktfaktor i samhället, med påverkanskrafter i form av ekonomi, utbildning och förebilder i 

form av kändisar. Denna uppsats fokuserar emellertid på rörelsens kännetecken och koppling 

till i huvudsak världsreligionerna. Som inramning av detta redogörs även för rörelsens historia

samt praktiska uttryck. Detta eftersom det finns ett behov av kringliggande faktorer för att 

skapa helhetsförståelse för rörelsen. Det kan exempelvis vara svårt att förstå vissa religiösa 

uttryck utan att också förstå dess historiska bakgrund.  
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras ett urval av tidigare forskning som har gjorts på ämnet scientologi. Dessa 

författare står som förgrundsfigurer för respektive sätt att vetenskapligt beskriva 

scientologirörelsen. Respektive författares redogörelser bidrar till att öka den samlade 

förståelsen av rörelsen. Nedan följer en sammanfattning av deras angreppssätt och 

forskningsområde i relation till scientologirörelsen. 

Roy Wallis skriver i sin bok The road to total freedom (1977) om scientologirörelsen utifrån 

ett sociologiskt perspektiv. I boken redogörs för sociologiska strukturer inom scientologin, 

exempelvis den karismatiske ledarens inverkan på rörelsen, teologi kontra praktik och den 

religiösa gruppens struktur i jämförelse med andra religiösa grupper. 

Lewis antologi Scientologi publicerades 2009 och ämnar även den att beskriva 

scientologirörelsen ur ett sociologiskt perspektiv. Rörelsen jämförs med andra religiösa 

grupper och i boken redogörs även för rörelsens praktiska uttryck som aktiviteter och 

missioner. Grundarens liv och rörelsen teologi redogörs också för. Antologin Scientologi är 

förmodligen den mest omfattande skriften på ämnet. 

Boyd Grant skriver i What is Scientology? (2010) om scientologirörelsen och redogör för 

religionens historik innan han fortsätter att avhandla läran/teologin. Avslutningsvis beskriver 

Boyd varför många tidigare medlemmar vänt sig bort från kyrkan. Syftet med skriften är att 

på ett vetenskapligt angreppssätt redogöra för de områden av tron som ofta får offentlighetens

ljus på sig, men mer sällan vetenskapens ljus. Han beskriver bl. a. L. Ron Hubbards bakgrund 

för att ge läsaren möjlighet att själv skapa sig en bild av grundaren. 

I World Religions: A look at Scientology (2010) redogör Natasha Holt för religionen i stort, 

men beskriver närmare scientologins influenser av andra tänkare än L. Ron Hubbard. Här 

framkommer ursprunget till många av scientologins idéer.

I Hugh Urbans bok The church of Scientology (2011) pekar författaren på hur tidsandan, i 

vilken religionen uppkom, har kommit att påverka rörelsens lära och uttryck. Hur exempelvis 

efterkrigstidens polariserade värld kommit att ge scientologirörelsen en mycket polariserad 

världsbild, som följer rörelsen än idag. 
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Lawrence Wright har med sin bok Going Clear (2013) haft ambitionen att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av rörelsens lära, men också rörelsens praktiska uttryck. Detta 

har han gjort genom att läsa av L. Ron Hubbards skrifter, intervjua avhoppare från rörelsen 

samt nuvarande scientologer. 

Liselotte Frisk har i sin bok De nyreligiösa rörelserna (2007) valt att ge en redogörelse för 

flertalet religiösa rörelser som uppkommit under det senaste århundradet. Detta för att ge 

läsaren en översiktsbild av det nyreligiösa landskapet, men också för att visa på de 

gemensamma drag som finns hos de nyreligiösa rörelserna. 

3. Teori och Metod

Russel T. McCutcheon är en amerikansk religionsprofessor som skriver i sin boks helhet 

Studying religion - an introduction (2007) om att studiet av religion framgångsrikt kan delas 

in i följande fem områden; Religionens historia, religionens kärna (teologi), religionens 

praktik, religionen och relationen mellan innanför och utanför samt likheter med andra 

religioner. Detta är McCutcheons slutsats efter att länge arbetat inom religionsområdet, både 

som professor och som redaktör för tidsskriften Method & Theory in the Study of Religion. 

McCutcheon beskriver hur andra forskare på området har menat att religion bör empatiskt 

försöka förstås ”inifrån” och studier anpassas efter respektive religion. Detta är emellertid 

något som McCutcheon inte har med i sitt metodologiska ramverk, eftersom han anser att det 

riskerar studiers tydlighet och saklighet. McCutcheon menar också att det traditionella sättet 

att studera religion tenderar att ge fördelaktiga tolkningar åt bekanta traditionella religioner 

för att istället ge ofördelaktiga tolkningar åt de icke konventionella religiösa rörelserna. 

Eftersom scientologirörelsen kan ses som en icke konventionell rörelse passar därför 

McCutcheons ramverk och teoribildning att applicera på detta arbete (Dubuisson 2007, s. 6). 

Att studera scientologirörelsen utifrån en naturalistisk metodologisk ram i McCutcheon-snitt 

är därför rimligt. McCutcheons ramverk för religionsstudier kommer alltså att vara ramen för 

studien, men begreppsmässigt anpassas ramverket till en för detta arbete, ändamålsenlig fyra 

delars indelning;
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Rörelsens historia

Rörelsen tro och världsbild 

Rörelsens sociala och praktiska uttryck 

Rörelsens relation till övriga religioner

Metoden som använts i denna uppsats är systematisk litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl, 

2013, s. 31) I boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap beskriver Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström systematiska litteraturstudiers 

syfte och utförande. Systematiska litteraturstudier syftar till systematiskt söka, kritiskt granska

och sen sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller i anslutning till en viss 

frågeställning. Detta ska leda till en översiktlig kunskapsbild av området i fråga (Eriksson 

Barajas m.fl 2013, s. 31). Systematiska litteraturstudier kan användas just för att skapa 

utbildningsunderlag (ibid), vilket ligger i linje med detta arbetes ambition. 

För att underlätta tillgodogörandet av uppsatsen har resultatdelen delats in i fyra områden, där 

var och ett givits sin egen efterföljande diskussionsdel. Resultatet redogörs i strukturen av två 

steg; redogörelse för resultat samt diskussion av resultat. För att underlätta tillgodogörandet 

av forskningen är det av vikt att resultatdel och diskussionsdel ligger i anslutning till varandra 

på respektive område. De områden där resultat och diskussion kommer att varva varandra 

grundar sig på den teoretiska ramen. Den teoretiska ramen som består av dessa fyra områden; 

rörelsens historia, rörelsen tro och världsbild, rörelsens sociala och praktiska uttryck, 

rörelsens relation till övriga religioner.

Källorna i uppsatsen är i huvudsak vetenskapliga skildringar av scientologirörelsen. Det finns 

emellertid två källor som utan övervägt användande, kan missbrukas. Först gäller det L. Ron 

Hubbards litteratur som inte har reliabilitet ifall de studeras med avsikt att skildra 

vetenskapliga terapeutiska metoder. I denna uppsats har L. Ron Hubbards skrifter istället 

skildrats för att ge en bild av L. Ron Hubbards och rörelsens syn på exempelvis dianetik, inte 

huruvida dianetik är vetenskapligt eller inte. I det sammanhanget kan därför skildringen ses 

som tillförlitlig. I Wrights bok skildras vid något tillfälle scientologi-medlemmars upplevelser,

dessa skulle vara otillförlitliga ifall de användes för att dra generella slutsatser om rörelsen. 

Dessa redogörelser används därför istället tillsammans med andra redogörelser för att göra 

antaganden om vissa medlemmars världsbild.  
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3.1 Material och avgränsning
Av forskningslitteratur har det gjorts tre omfattande verk om scientologirörelsen de senaste 

fem åren. 2009 publicerades antologin Scientologi med Lewis som redaktör, 2011 

publicerades The church of Scientologi av Hugh Urban och 2013 Going Clear av Lawrence 

Wright. Sammantaget är det en god forskningsgrund som passar väl för att sammantaget ge en

helhetssyn av scientologirörelsen. Som kompletterande litteratur har Wouter Hanegraaff 

(1996) forskning New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 

Secular Thought använts för att söka efter och bekräfta new age influenser inom 

scientologirörelsen. Luke Timothy Jonssons (2004) skrift A new Gnosticism an old threat to 

the church har också använts för att registrera gnostiska drag inom scientologirörelsens lära. 

L. Ron Hubbard har skrivit en mängd litteratur, där huvuddelen av litteraturen skulle vara av 

intresse för att skapa en förståelse för grundaren till rörelsen och därmed rörelsen. Eftersom L.

Ron Hubbard producerat en sådan stor mängd litteratur så har en avgränsning gjorts för att 

inom rimlig tidsram utföra en studie av rörelsen. L. Ron Hubbards litteratur och lära har 

därför studerats huvudsakligen utifrån de två böcker om används flitigast inom scientologin, 

Dianetik, hur tanken påverkar kroppen och Scientologi, tankens grunder.

För att studien få studien att hålla en hög innehållslig validitet har urvalet av litteratur gjorts 

med hänsyn tagen till studiens frågeställningar. Det finns också en medvetenhet i urvalet av 

material kring hur materialet är framställt. Är det exempelvis vinklat material från 

Scientologirörelsen sida, så vägs det in i bearbetningen av materialet. På samma sätt om det är

scientologkritiskt material som bearbetats. Därmed besvaras också det som avses att besvaras,

vilket följaktligen ger studien hög validitet. 

3.1.1 Sökord
Litteraturunderlaget har avgränsats till att framförallt behandla sådan litteratur som gäller 

rörelsens världsbild. Det finns omfattande forskningslitteratur som gäller tidigare 

medlemmars erfarenheter av rörelsen, även denna forskning har tagits med i den mån den 

syftat till att belysa rörelsens världsbild. 

De sökord som använts är; scientologi, scientology, dianetik, Hubbard, new religious 

movements och nyreligiösa rörelser. Dessa sökningar har gjorts via Linköpings Universitetet 

sökmotor för vetenskaplig litteratur; Unisearch. Avgränsning har vidare skett genom att enbart
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ta med artiklar som innehållit direkta eller indirekta beskrivningar av scientologins 

kännetecken eller relation till världsreligionerna. 

4. Resultat
I denna resultat- och diskussionsdel beskrivs scientologirörelsen utifrån dess kännetecken och 

relation till andra religiösa rörelser. För att ge en religionsvetenskaplig inramning till detta 

kommer också som tidigare nämnt rörelsens historia och dess praktiska uttryck att redogöras 

för. 

4.1 Rörelsens historia
Det som kännetecknar scientologin är att rörelsens hela idébildning utgår från L. Ron 

Hubbard teorier. Därför är det av vikt att ge en bakgrund till vem L. Ron Hubbard var, för att 

bättre förstå rörelsen och dess kännetecken. Detta eftersom att rörelsens kännetecken i mångt 

och mycket utgår från L. Ron Hubbard. Det kommer också att redogöras för rörelsens 

allmänna tidiga historia, eftersom det var under den första delen av rörelsens historia som 

rörelsens kännetecken och relationen till övriga religioner utformades. 

På scientologirörelsens egen hemsida står att läsa 

Då varje förståelse av en religion inbegriper att man förstår dess grundare presenterar vi en kort 

krönika över scientologins grundare L. Ron Hubbard (scientology.se).

L. Ron Hubbard var mannen som grundade scientologirörelsen. Han har två berättelser om sitt

liv, den ena som är given av honom själv är också uppbackad av scientologirörelsen. Den 

andra är vittnesbörd från det omgivande samhället som också har prövats mot olika statliga 

informationskanaler. I de kommande beskrivningarna redogörs emellertid för rörelsens 

förståelse av L. Ron Hubbard. Detta eftersom att den skildringen är den relevanta i fråga om 

att söka förstå scientologens världsbild. Lafayette Ron Hubbard (kommer här efter att 

benämnas Hubbard) föddes i Tilden, Nebraska 1911, han var son till Harry Ross Hubbard som

var en officer i den Amerikanska flottan. När Hubbard var ung pojke flyttade familjen till 

Montana där Hubbard fick sitt första möte med den andliga världen när han studerade med 

ursprungsbefolkningens shamaner. Han blev redan vid sex års ålder blodsbroder med 

svartfotsindianerna (Urban 2011 s.31, Melton i Lewis, s. 18).

11



Som tonåring reste han världen runt och sökte andlig kunskap tillsammans med buddhistiska 

präster och magiker, han blev även utnämnd till lamapräst i västra delen av Kina. Väl tillbaks 

i USA började han under 30-talet att studera på George Washington Universitetet, där han 

fullgjorde en utbildning inom atomfysik. Efter detta lämnade han sedan skolan för att forska 

på egen hand (Urban 2011, s.31, Holt 2010, s.10). 

Under 30-talet skrev han också många science-fiction-böcker som publicerades (Melton i 

Lewis, s. 19). Hubbard gjorde också många resor och under andra världskrigets 40-tal befann 

han sig som löjtnant på flottan. Hubbard blev både blind och invalidiserad under kriget, men 

inte långt därefter helade han sig själv med hjälp av psykologiska tekniker han lärt sig under 

sina andliga resor och som sedan kom att ligga till grund för dianetiken (Urban 2011, s.33). 

Att sanningshalten av denna livsberättelse är av vikt framgår av Tommy Davis (huvudman för

scientologikyrkans kändiscenter i Los Angeles) som uttryckt sig på följande vis 

If it is true that Hubbard hasn’t been injured, then the injuries that he handled by the use of 

Dianetics procedures were never handled, because they were injuries that never existed; 

therefore Dianetics is based on a lie, therefore Scientology is based on a lie (Wright 2013, s. 

413).

Hubbard utvecklade inledningsvis dianetiken som självhjälpspsykologi, för att sedan låta den 

mer religiöst betonade scientologin växa fram ur den (Urban 2011, s. 216). 

I rörelsens självförståelse finns också Hubbards beskrivningar av hur scientologin är resultatet

av ca 50 000 år av mänskligt tänkande (Hubbard 1956, s. 8). Rörelsen har vidare med sig i sin

självförståelse att Hubbard har förstått sig på människans komplexitet på ett mer omfattande 

sätt än alla världens universitet (Hubbard 1956, s.10). Som en följd av detta definierar 

rörelsen scientologin på samma sätt som Hubbard definierade den, inte som en ideologi eller 

politik utan som förnuft (Urban 2011, s. 216). Rörelsens tideräkning börjar med år 0, då den 

västerländska kalendern räknar år 1950, eftersom det var detta år som boken Dianetik utgavs 

för första gången. 

4.2.1 Diskussion – rörelsens historia
I den historiska genomgången av rörelsen framgår att mycket av rörelsens ursprung i princip 

uteslutande kretsar kring grundaren Hubbard. Även om scientologi beskrivs som förnuft eller 

tidlösa sanningar så ger rörelsens historia vid handen att scientologin inte skulle vara mycket 
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utan sin grundare. De två områden i historiegenomgången som tydligast tycks visa på 

Hubbards centrala ställning inom rörelsen är (1) de i många fall övernaturliga beskrivningarna

av Hubbards uppväxt, liv och död. Och (2) hur Hubbards livserfarenheter tycks ligga till 

grund för hela rörelsens sanning. Detta är en slutsats som tydligast kan dras av Tommy Davis 

citat (se s. 11) där Hubbard framställs så central inom rörelsen att allt står och faller med om 

dennes livsberättelse är sann eller inte. 

Vi kan emellertid också dra som slutsats från historieskrivningen att även läran, om än inte 

fristående från Hubbard, är högst central inom rörelsen. Denna slutsats kan dras utifrån det 

faktum att tideräkningen utgår från första publikationen av boken Dianetik. 

4.3 Rörelsens tro och världsbild
För att beskriva scientologins tro och världsbild är det på sin plats att inleda med rörelsens 

berättelse om världens och människans ursprung. 

4.3.1 Världens och människans ursprung
Hubbard menade att människan ytterst är en thetan, en odödlig, nära på gudomlig varelse. 

(Hubbard 1956, s. 16, Bromley i Lewis 2009, s. 91, Wallis 1977, s.102). Wright (2013, s. 128)

förklarar att Hubbard lärde att denna thetan har råkat ut för två olyckor. Olycka ett liknade ett 

sorts syndafall och inträffade samband med universums skapelse för 1,000,000,000,000,000 

år sedan och innebar att thetanen förlorade sitt rena och gudomliga tillstånd. Istället för det 

gudomliga och rena tillståndet uppkom den materiella världen, materia, energi, tid och rum. I 

samband med detta skeende tappade thetanerna förståelse för sin odödlighet. 

Thetanerna var alltså ursprungligen ingen del av det fysiska universum som vi känner det utan

bestod endast av energi. Thetanerna skapade sedan det fysiska universum som vi känner som 

materia, energi, tid och rum. Det materiella universumet har emellertid bara de attribut som 

thetanerna väljer att ge det. I förlängningen innebär detta alltså att människans nuvarande 

universum bara är en illusion som bara är verkligt på thetanernas befallning. Under 

thetanernas experimenterande med det materiella universumet så antog de mänskliga kroppar 

och kom i den processen att glömma sitt andliga ursprung (Bromley i Lewis, s.92). 

Olycka nummer 2 skedde för 75 miljoner år sedan i den galaktiska konfederationen. Den 

galaktiska konfederationens samhälle leddes av en tyrann vid namn Xenu. Xenu och ett antal 

13



onda konspiratörer, i huvudsak psykiatriker, gav befolkningen information om att de behövde 

infinna sig i ett antal Center på planeten. Xenus trupper började sedan frysa ned stora delar av 

befolkningens kroppar (Wright 2013, s. 129). Detta gjorde Xenu som en reaktion mot den 

överbefolkning som pågick i galaxen. 

Ett stort antal invånare skickades sedan till jorden (då kallad Teegeeack) där dessa skulle 

sprängas i vulkaner. De frysta kropparna släpptes ned i vulkaner och sprängdes sedan. 

Thetanerna frigjordes från de förgjorda kropparna och sveptes med vinden tills de fastnade i 

ett elektromagnetiskt fält. Under tiden som Thetanerna satt fast i detta elektromagnetiska fält 

blev de under 36 dagar utsatta för olika sorters 3D-bilder. Dessa bilder kallas för R6 implantat

och innehöll bland annat idén om Gud, djävulen, änglar, alla världsreligioner, opera, teatrar, 

helikoptrar och mer (Wright 2013, s. 129). 

Detta låg sedan till grund för människans uppfattning om världen. Hubbard menade vidare att 

jorden som vi känner den hade befolkats och civiliserats flertalet gånger, men att jordens 

befolkning alltid hade utplånat sig själva innan de nått tillräckligt hög andlig utveckling för att

bli frigjorda (Ibid). 

Nu menar rörelsen emellertid att människan har bättre förutsättningar än någonsin att nå 

tillräckligt hög andlig utveckling för att bli frigjorda. För att nå denna andliga höjd behöver 

människan lära känna sig själv och de scientologiska andliga teknikerna. Läran om dessa 

områden följer nedan. 

4.3.2 Människan och dess andliga utveckling
Människan är uppbyggd av tre delar: 1. Anden, som inom scientologin kallas för thetanen 

(Hubbard 1956, s. 57). 2. Sinnet och 3. Kroppen. Av dessa tre delar menas thetanen vara 

bärare av personligheten. Scientologin lär vidare att människan har ett reaktivt sinne och ett 

analytiskt sinne. Det reaktiva sinnet är det sinne hos människan där engrams (negativa 

erfarenheter/minnesbilder) från tidigare liv sparas, detta sinne gör att människan många 

gånger agerar irrationellt. Det analytiska sinnet fungerar däremot rationellt och i enlighet med 

människans ursprung. Medlemmen i scientologirörelsen uppmuntras därför att agera efter det 

analytiska rationella sinnet. Det reaktiva sinnet däremot ska bearbetas med hjälp av auditering

(Boyd 2013, s. 11). 
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Kroppen menas endast vara den fysiska sammansättningen av personen, som enbart har sitt 

värde i att vara ”thetanens boning” (Wright 2013, s. 99). Personligheten menas vara skild från 

kroppen och sinnet, "Du är du, i en kropp" (Hubbard 1956, s. 55, 68). Kroppens fysiska 

begränsningar ska individen sträva att frigöra sig ifrån för att thetanen ska nå sin fulla 

kapacitet (Hubbard 1956, s. 78). Enligt Timothy Jonsson är en vanlig syn inom gnosticismen 

att människans själ är primär samt att kroppen är sekundär eller rent av negativ (Jonsson 5/10 

2004, s. 29). I gnostiska rörelser värnar människan ytterst om är den gudomliga livsgnistan 

som finns inom den, den delen av det gudomliga som på något sätt försvunnit eller begränsats 

i materiella kroppar. Kunskapen är inom gnosticismen vägen till frälsningen och frälsningen 

består av ett högre medvetande samt en högre andlig nivå. Det är också upp till varje individ 

att sträva efter en högre andlighet och ett eliminerande av “köttets” inverkan på personen 

(Jonsson 2004, s. 30, 5/10).  Likheterna mellan gnosticismens och scientologins människosyn 

avhandlas i diskussionsdelen.

Denna strävan efter frigjordhet kan följas i människans känslomässiga skala som Hubbard 

skriver om i sin bok Science of survival. Där menar han att människan har en känslomässig 

skala som går från 0 - 4.0. 0 är fysisk död, något högre är personen hatisk och pervers och alla

under 2.0 är farliga för sin omgivning. När personen rört sig över 3 på skalan så börjar den bli 

både fysiskt motståndskraftig, logisk och tolerant. Vid 4.0 är personen immun mot bakterier, 

stark, nyfiken och högt etisk (Wright 2013, s. 91).

Denna utveckling kallas ibland för ”bron till total frihet” (Bromley i Lewis 2009, s. 92) och 

beskrivs med nivåerna, Förklar, Klar och Opererande Thetan (Boyd 2013, s. 10). 

Förklar innebär att människan störs av engrams och måste göra sig av med dessa för att 

kunna komma längre i sin andliga utveckling. Detta görs genom auditering.

Klar innebär enligt Hubbard att personen inte längre styrs av sitt reaktiva sinne. Detta 

innebär vidare att människan inte längre behöver vara utsatt för det reaktiva sinnets 

konsekvenser, som exempelvis fobier (Boyd 2013, s. 10, Urban 2011, s. 48).

Opererande thetan har nått ursprungstillståndet, vilket innebär att thetanen kan styra över 

materia, energi, rymd och tid och endast agerar utifrån det analytiska sinnet (Boyd 2013, s. 

10, Chidester 1998, s. 167). Lawrence Wright (2013, s. 110) beskriver hur det, med den 
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världsbilden som bakgrund, gick rykten att Hubbard kunde flytta molnen på himlen om han så

ville, samt öppna dörrar med blotta tanken. 

Scientologins mål är inte att få människans existens att upphöra, eller att befria individen 

från omständigheter. Scientologins mål är att skickliggöra individen, att göra den nog 

kompetent att leva ett bättre liv "enligt sin egen uppfattning" och med sina medmänniskor 

(Hubbard 1956, s. 90, 1977, s. 245). Scientologins roll är vidare att hjälpa mänskligheten 

från våldsamma motsättningar till scientologin och den fred och andliga utveckling som 

rörelsen för med sig (Hubbard 1956, s. 35). Scientologins självförståelse är att 

läran/rörelsen är den enda säkra vägen till frälsning/överlevnad för individen och samhället 

(Bromley i Lewis 2009, s. 93). 

Christensen (i Lewis 2009, s. 103) beskriver hur individen och dess självutveckling får en 

särskild särställning inom många nyreligiösa rörelser och att detta är något tydligt hos 

scientologirörelsen. Trots att scientologirörelsen är en välstrukturerad organisation där även 

detaljerna i rörelsen är väl genomtänkta, finns det utrymme för den enskilde. Medlemmen kan

därmed själv utforma sin egen uppfattning om dess liv och dess plats i rörelsens större 

berättelse (Christensen i Lewis 2009, s. 104).  

Christensen (i Lewis 2009, s. 104) refererar till sociologen Anthony Giddens som menar att 

självreflektion är den gemensamma nämnaren för många nyreligiösa rörelser i vårt samhälle 

och i hela tidsandan. Giddens menar att människan alltid har reflekterat kring jaget, men att 

människan idag mer än någonsin ser sig själv som ett pågående arbete, snarare än en färdig 

individ. 

Christensen (i Lewis, s. 106) beskriver också hur scientologin lämnar utrymme för individen 

att skapa en förståelse av sig själv i ett större sammanhang. Att se sig själv i ett större 

sammanhang menar Christensen kan ta bort något av den press som skapas av det 

individualistiska framgångsorienterade västerländska samhället. I och med scientologin får 

individen känna sig viktig, i relation till det tidigare och det kommande livet. 

4.3.3 Dianetik
Hubbards dianetik utformades inte långt efter andra världskriget. Samhället hade upplevt en 

skakig tillvaro och många behövde ta itu med sina psykologiska problem. De konventionella 
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psykiatriska mottagningarna sågs av många som obehagliga, varför en självhjälpsterapi togs 

emot med öppna armar av flertalet, särskilt eftersom Hubbard menade att 20 timmars dianetik 

skulle ge människan större positiva förändringar än år av psykiatri (Wright 2013, s. 78). 

Dianetikens självhjälpsidé och vidlyftiga löften om goda effekter gjorde att många människor 

över hela USA började använda sig av dianetikens teorier och tekniker på egen hand. Detta 

individuella utövande gjorde vidare att rörelsen spretade och saknade centralstyrning (Wright 

2013, s.100-102). Vid utformandet av dianetiken utgick Hubbard från sina egna erfarenheter 

av självhypnos, där han motarbetade tidigare negativa erfarenheter genom att uttala positiva 

ord i relation till livsområdet (Wright 2013, s. 64). Dianetikens teknik menade också fungera 

som en lösning på fysiska åkommor, med detta som bakgrund beskriver Rothstein (1997, s. 

75) dianetiken som en helandeteknologi. 

Vidare menar dianetikens lära att de negativa känslor som människan upplever sparas av det 

reaktiva sinnet (de sparade negativa upplevelserna kallas för engrams) och blir en del av 

cellerna som är mottagliga för dessa känslor. Denna koppling till cellerna står som förklaring 

till varför negativa och positiva känslor/tankar/ord även kan påverka människans fysiska 

uppbyggnad (Wright 2013, s. 76). 

Hubbard menar att dianetiken bygger på att urvattna engramen tills dess att de inte tar någon 

emotionell kraft av personen. Engramen urvattnas genom auditering, som utförs genom att en 

auditör ber utövaren att återuppleva ett negativt minne till dess personen inte längre får 

obehag av minnet. Målet är att till sist tömma alla sina engrams på negativ påverkanskraft och

på så vis få kontroll över sina omständigheter och bli Klar (Rothstein 1997, s. 76, Wright 

2013, s. 82).

Mycket av scientologins lära är centrerad kring individen och dennes väg till frälsning/högre 

existens, men vad är rörelsens kännetecken ifråga om Gudsbild och syn på livet efter detta? 

Det redogörs för i kommande stycke. 

4.3.4 Gudsbild
Den åttonde dynamiken (se s. 25) är drivkraften att existera som oändlighet. Det definieras 

också som Det högsta väsendet. Däremot menar Hubbard att scientologin som vetenskap inte 
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inkräktar på det högsta väsendets dynamik (Hubbard 1956, s. 35-40). Trots att scientologin i 

sin lära inte önskar inkräkta på det högsta väsendets dynamik finns det enligt Hubbard goda 

förutsättningar för människan att närma sig det gudomliga, med hjälp av scientologin. 

Hubbard uttryckte att 

Upplysta Scientologer förstår universums natur och därmed får goda förutsättningar att anta att världen 

inte bör ha uppstått spontant. Scientologen förstår därför följaktligen att det måste finnas en skapare 

bakom alla dessa ting (Rothstein 1997, s. 77).

Gud som verkligt fenomen är något som också finns med i scientologirörelsens 

trosbekännelse, där det står att läsa: “Människan är i grunden god” och "Ingen makt mindre än

Gud..." Gud erkänns därmed som fenomen i trosbekännelsen 

(http://www.scientology.org/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes/the-creed-

of-the-church.html?video=scn6a_creed).

Trots detta utrymme åt den högste Guden i läran så menar L. Ron Hubbard Jr att en av 

grundidéerna i tron är 

Att själv kunna bli gud, att kunna nå perfektion bara genom att utföra några uppgifter (I en intervju av 

Richard Behar The scientologists and me i tidskriften Time, s. 57, 1991). 

Eftersom att läran ger människan sådana starka attribut, kräver döden en förklaring. 

4.3.5 Döden och tidigare liv
Gammal ålder och död är enligt Wright känsliga områden inom scientologin eftersom att både

gammal ålder och död kan tolkas som misslyckanden ur ett scientologiskt perspektiv. Detta 

eftersom att thetaner inte blir svaga eller tappar sin mentala kapacitet (Wright 2013, s. 224). 

Med anledning av detta var döden var ett område som Hubbard beskrev fåordigt, han menade 

att döden var av liten vikt. Thetanen lämnar bara den utslitna kroppen för en ny, vid det 

tillfället som för utomstående kallas "döden" (Hubbard 1956, s. 69). 

I och med att thetanen återvänder till en ny kropp så är tillökningen av kroppar att återfödas i 

av stor vikt. Sex menas därför vara en prioriterad drift för att ge möjlighet åt thetanen att 
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återfödas (Urban 2011, s. 69).   

Att tanken om thetaner, tidigare liv och återfödelse ses som en verklig del av världsbilden 

framgår i Wallis redogörelser av intervjuer med scientologer (1977, s. 103f). Någon beskriver 

hur den kunde minnas ca 55 miljarders miljarder år tills den inte längre hade något minne av 

någon död. Hubbard menade sig också minnas situationer från tidigare liv (Wright 2013, s. 

128). 

4.4 Diskussion

4.4.1 Scientologins mytologi
Människans ursprung som ytterst central är ett av scientologins kännetecken. Läran om hur 

människan bör sträva efter att nå ett andligt medvetande får här sin förklaring av 

skapelsemyten. Skapelsemyten menar nämligen att människans strävande efter ett högre 

andligt medvetande i grunden inte är terra incognito utan ett återvändande till det 

ursprungliga. Människan har förlorat sin ursprungliga gudomlighet och denna ska återfinnas. 

4.4.2 Andlig utveckling
Eftersom målet frälsning/uppnående av högre existens går via vägen kunskap och kunskap 

hålls högt så är det inte orimligt att mena att scientologin är en gnostisk rörelse i viss 

utsträckning. Kunskapen är inom gnosticismen vägen till frälsningen och frälsningen består 

av ett högre medvetande och en högre andlig nivå, på samma sätt som inom scientologin. 

Likheterna mellan gnosticism och scientologi finns även i det individuella anslaget, där det 

inom båda rörelser är upp till varje enskild individ att själv sträva efter en högre andlighet och

ett eliminerande av “köttets/kroppens” inverkan på livet (Jonsson 5/10 2004).

I Hubbards beskrivning av scientologin som världens enda räddning framgår drag av en 

dualistisk och gnostisk världsbild, Hubbard tänker sig världen som antingen ond eller god, det

finns inget mellanland i dennes beskrivningar. Hubbard menar också att det ligger i 

människans händer att vända denna negativa utveckling till en positiv. Alltså 

världsbilden/gudsbilden innebär att människan själv måste nå sin frälsning/räddning, inget 

externt frälsningsingripande från någon gudom är att vänta.
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4.4.3 Dianetik 

Dianetik är en av scientologins grunder och en andlig teknik som har terapeutiska 

kännetecken i och med samtalet som grund till förändring. Vidare har sökandet efter 

”låsningar” i personens inre nära likheter med psykiatrin. Men det som tydligast kännetecknar

och skiljer dianetiken från psykiatrin är syftet. Inom psykiatrin syftar terapin till att återställa 

normalläget, medan dianetiken inte bara syftar till att återställa individen till normalläget utan 

leda den vidare till en högre andlig nivå. Kännetecknet för dianetiken är alltså fokus på 

personlig och andlig utveckling. Detta faller väl in i den scientologi som dianetiken innefattas 

av, eftersom att scientologin också i sin helhet syftar till att upplysa individen. 

4.4.4 Gud inom scientologin
Den åttonde dynamiken är ett vagt område i studiet av scientologin. Mellan raderna kan det 

anas att scientologin syftar på en oändlig gud/ett högsta väsende. Denna upphovsmakare till 

människans oändlighet vill emellertid inte scientologin inkräkta på eller försöka förklara. 

Alltså, den åttonde dynamiken existerar, men kan inte fullt förklaras av scientologin (Urban 

2011, s.40, Hubbard 1956, s. 35-40). 

Att peka på rörelsens kännetecken i fråga om Gudsbild låter sig därför inte helt lätt göras. Den

inneboende paradoxen i Hubbards lära är att scientologin inte menar sig inkräkta på 

uppfattningen om Gud, samtidigt som trosbekännelsen beskriver Gud med några attribut. 

Gudsbilden som den största och eviga varelsen är vag, men kanske är den vag just för att 

spara utrymme åt tanken att varje människa, med rätt andlig upplysning och tillväxt, kan bli 

en gud (Boyd 2013, s. 8). Scientologins lära talar om en suverän evig varelse som är grunden 

till den universella överlevnadsinstinkten (Boyd 2013, s. 7). Men även i det här fallet kretsar 

läran väldigt lite kring den suveräna varelsen, utan snarare kring människans 

överlevnadsinstinkt och gudomliga ursprung (Boyd 2013, s. 8). Detta skiljer sig fundamentalt 

från exempelvis islam som i sin trosbekännelse uttrycker att "det finns ingen Gud utom Gud". 

Till skillnad från exempelvis den kristna kyrkan som ser Gud som skaparen, menar 

scientologin att individen/thetanen själv är skapare (Bromley i Lewis 2009, s.92). Detta gör då

att individen i mångt och mycket ges den plats som är reserverad för Gud inom de 

abrahamitiska religionerna. Detta ger vid handen att rörelsens gudsbild kännetecknas av sin 
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vaghet och öppenhet för tolkningar, samt ett stort utrymme för individen att själv göra sig 

plats som gud. 

4.4.5 Människan som evigt varande
Scientologirörelsens lära kring döden utmärker sig något i sin frånvaro av närmare 

beskrivningar på området. Av det som går att säga kring läran om döden är emellertid de 

tydligaste kännetecknen av gnostisk karaktär. Den närmast betydelselösa kroppen lämnas vid 

dödsögonblicket när thetanen reser vidare. Något som också rimligen bör ses som ett 

framstående kännetecken inom läran på detta område är tanken om att människan har levt, 

och har möjlighet att minnas tidigare liv. Dessa kännetecken skänker också större legitimitet 

åt skapelseberättelsen. 

Dessa ovan beskrivna kännetecken ger förståelse för en del av scientologins helhetsbild. För 

att skapa en bredare förståelse av rörelsen behöver emellertid också rörelsens sociala och 

praktiska uttryck betraktas, det görs i nästkommande stycke. 

4.5 Rörelsens sociala och praktiska uttryck
För att få klarhet i scientologirörelsens kännetecken är det utöver rörelsens lära och historia 

också av vikt att få förståelse för rörelsens sociala och praktiska uttryck. Eftersom religioner 

formar människan, kan vi genom att studera hur människan formas också förstå något om 

religionen. Människan formas i scientologin genom utbildningar och samtal. Utbildningarna 

betalas genom arbete som i sin tur inlemmar personen i rörelsen (Frisk 2007, s. 15). Frisk 

beskriver scientologirörelsen som en religion med psykoterapeutiska tekniker. En rörelse med 

ekonomisk karaktär som framförallt framkommer genom de avgifter för kurser som 

medlemmen förväntas gå. Ett av rörelsen kännetecken är relationen till psykologibranschen 

(Frisk 2007, s. 18). 

4.5.1 Psykiatrifientlig rörelse
Rörelsens relation till psykiatrin grundar sig i Hubbards beskrivningar av psykiatrin. 

Hubbard beskriver hur psykiatriker och psykiatri-metoder låg bakom den tvångsförflyttning

och det massmord som skedde för 75 miljoner år sedan (olycka två), i samband med 

förflyttningen av thetaner till jorden (Wright 2013, s. 366). Hubbard kallade psykiatriker 
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bland annat för terrorister och menade att de välvilligt skulle tortera och döda alla 

människor om de fick möjligheten (Wright 2013, s. 85). Miscavige (rörelsens nuvarande 

ledare) menar att ett av målen för scientologin är att få en central roll i samhället. För att nå 

detta mål är ett delmål att eliminera psykiatri av alla dess former  (Wright 2013, s. 370). 

I Wrights bok beskrivs hur scientologer menar att det även idag är psykologer, psykiatriker 

och läkare som motverkar rörelsen och driver de tidningar som skriver illa om scientologin. 

Vidare menar rörelsen att dessa grupper också uppmuntrar krig för att få sälja sina tjänster och

läkemedel till framförallt psykiskt skadade soldater. Inom scientologin finns tanken att 

psykiatrin/psykologin genom att behandla patienter medicinskt och med skadliga mentala 

förhållningssätt förstör personen snarare än att hjälpa den. Scientologin framställer sig själva i

kontrast till Psykiatrin som den enda rörelsen som kan lösa roten till människans problem 

(Hubbard 1956, s. 55, Wright 2013, s.414). 

Boyd (2013, s. 12) menar att en stor anledning till scientologins motstånd mot psykologi 

och psykiatri grundar sig på skillnad i människosyn. Scientologin förhåller sig till 

människan som en andlig varelse till skillnad från psykologin och psykiatrin som inte 

arbetar enligt samma metod av andligt helande. 

Scientologin ser mediciner som gifter som begränsar thetanens förmågor. Om individen har 

någon begränsning av något slag är denna andlig och bör därför lösas genom andliga 

övningar. För att befria människor från gifters påverkan så utvecklades därför ett program vid 

namn Purification Rundown som syftade till att rena personens kropp från gifter. Purification 

Rundown är i sin tur en del av scientologins drogrehabiliteringsprogram vid namn Narconon 

(Wright 2013, s. 241). 

4.5.2 Initiatorisk rörelse
Wallis (1977, s. 106) tydliggör att ett av scientologirörelsens kännetecken är att den är en 

initiatorisk rörelse, därmed avslöjas inte religionens hemligheter direkt för den nye 

medlemmen, utan succesivt. Läran om människan som odödlig varelse, Guds existens, 

engrammens innehåll, medvetandenivån klar och fler läror lärs inte ut från start. Detta 

eftersom rörelsen menar att den enskilde medlemmen inte är redo för så stark fakta så tidigt 

(Ibid, Urban 2011, s. 185ff). Är personen som får höra om de högre sanningarna inte andligt 

förberedd kommer denna att dö av lunginflammation enligt Hubbard (Wright 2013, s. 412).  
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Detta succesiva avslöjande av religionens hemligheter har resulterat i flertalet kurser som 

utövaren uppmuntras att gå. Scientologins undervisning är uppdelad i kurser från OT1 till 

OT8 (Urban 2011, s. 180).  

Inom gnostiska rörelser läses uppenbarelser enskilt eller i mindre invigda grupper. Om 

uppenbarelserna diskuteras, sker även det i små grupper och bland människor som är upplysta

i samma utsträckning (Luke Timothy Johnson, Commonweal 2004, s. 29). 

4.5.3 Rörelsens kännetecken rörande gruppsociologi
Den praktiskt religiösa utövningen sker i största utsträckning individuellt men i relation till, 

eller med hjälp av rörelsen. Kommunikation inom rörelsen hålls opersonlig, relationer finns i 

form av roller och organisationen är byråkratisk. De terapeutiska samtal och övningar har 

andra uttryck, men liknande syfte som mer konventionella terapeutiska metoder. Nickolas 

Rose (1990, s. 228-29) skriver att 

syftet med psykoterapin är att återupprätta individen till kapaciteten att fungera som en autonom 

varelse i det sociala sammanhang den befinner sig i. 

Detta ligger i linje med scientologins tanke, även om scientologin har en mer långtgående 

tanke kring vad återupprättandet innebär. I stort menar ändå Bromley (i Lewis 2009, s. 96) att 

scientologin har tagit terapin från den sekulära sfären och slipat kanterna för att den ska passa 

den religiösa sfären.

Scientologin är dock inte bara en terapeutisk rörelse, utan en hierarkisk organisation med en 

enskild ledare som styr rörelsen. Ideologiskt totalitär är en rörelse när den menar sig ha en 

ledare med extraordinära egenskaper. Denne ledare, om den följs, menas skapa total 

solidaritet bland alla människor, samtidigt som död och tomhet utrotas (Wright 2013, s.176). 

Robert Jay Lifton (Wright 2013, s.177) menar att om en rörelse är ideologiskt totalitär 

tillkommer även fler attribut; Först avgränsas individens tillgång till den omkringliggande 

världen. Detta för att personens världsbild ska kunna formas utan avbrott eller andra 

influenser. Personen blir ofta också inspirerad av ett högre mål som frälsning eller sanning, 
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vilket används för att ”helga” de övriga medel som rörelsen använder sig av. På så sätt kan 

konsekvensen bli att individen stänger av sina naturliga känslor till förmån för ”målet” (Ibid). 

Rörelsen kan också ställa individen i en beroendeställning, där individen erkänner synd och 

rörelsen förlåter synden eller ger individen möjlighet till botgöring. Rörelsens lära uttrycks 

vara fullständig vetenskaplig sanning, och att ifrågasätta denna är inte bara dumt utan även 

omoraliskt eftersom individen då motverkar det högre målet och även sina medmänniskor 

som litar till ”målet” (Wright 2013, s.177). Rörelsen ser också till att utforma sin lära på ett 

enkelt sätt. Livets stora frågor, som mänskligheten så länge grubblar över, förenklas till några 

enkla fraser som är lätta att minnas. Dessa enkla fraser kan sedan användas för att göra 

rörelsen homogen och lättstyrd, 

håll med om fraserna och du är på rätt väg, ha betänkligheter om fraserna och du är på fel väg 

(Wright 2013, s.177). 

Det finns också andra sätt att skapa likriktning inom rörelser. I Kina så betecknades alla 

tankegångar som inte gillades av det kommunistiska partiet som borgerliga. Inom 

scientologin så avfärdades alla oliktänkande genom några termer som rörelsen lärt sig att 

frukta; SP eller PTS, alltså Förtryckande person eller Potentiell källa till skada. Dessa 

benämningar kunde användas på alla oliktänkande för att skapa likriktning inom rörelsen 

(Wright 2013, s.178). 

Hubbard menade att ca 80 % av mänskligheten har sociala personligheter som bidrar till det

allmänna goda i samhället. 20 % har däremot förtryckande personligheter som inverkar 

negativt på samhällsbilden, 2.5 % av dessa menas vara ohjälpligt negativa individer. 

Medlemmen uppmuntras att inte ha något samröre med förtryckande individer, eftersom det

kan påverka den andliga hälsan negativt. Den person som ändå håller kontakt med en 

förtryckande individ kan bli benämnd som potentiell orosmakare (Boyd 2013, s. 11).  

Scientologin är emellertid mer mångfacetterad än dessa sociologiska strukturer och läror. 

Rörelsen ger exempelvis den enskilde frihet att fira de högtider som var rådande under 

dennes uppväxt, vilket utvecklas i nästa stycke. 
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4.5.4 Rörelsens kännetecken i fråga om högtider, symboler och ritualer
Det finns inga större offentliga religiösa högtider inom scientologin, däremot finns det en 

del valbara, som bröllop, begravning eller namngivningsceremonier. Många scientologer 

firar också Hubbards födelsedag i mars och datumet för första utgivandet av boken 

Dianetik i maj. I övrigt är medlemmar fria att fira de högtider de växte upp med (Boyd 

2013, s. 12).

Scientologins huvudsymbol är korset med de fyra uddarna. Denna symbol står för de åtta 

dynamikerna som är centrala inom scientologin (Urban 2011, s. 67, Boyd 2013, s. 14). 

ARC-triangeln (se s. 19) är också en central symbol inom scientologin (Boyd 2013, s. 14). 

Den tredje symbolen som är central och som ofta framställs tillsammans med ARC-

triangeln är KRC-triangeln. Den står för Knowledge (kunskap), Responsibility (ansvar) och

Control (kontroll). Idén med triangeln är tanken om att människan behöver både kunskap, 

ansvarstänkande och kontroll för att utvecklas. Här menas också att hörnen samspelar på 

samma sätt som i ARC-triangeln (Boyd 2013, s. 15).

Scientologirörelsen håller möten, öppet för alla, varje söndag. Mötet innehåller i likhet med 

den kristna kyrkan både läsning (i scientologirörelsens fall ur Hubbards skrifter) och en typ 

av predikan. Under varje söndagsmöte beds också bönen om total frigörelse. Det görs också

pålysningar om olika samhällsgagnande aktiviteter som rörelsen är involverad i (Boyd 

2013, s. 19).

Scientologin har ritualer som följer individens utveckling i tron. En ritual är att träna sig i 

”att vara” vilket uttrycks genom att två utövare sitter tysta tillsammans i ett rum för en 

avgränsad tid. Andra ritualer kan handla om fokus och kommunikation där ett samtal ska 

föras samtidigt som oväsen yttras nära intill (Wallis 1977, s. 251). 

4.5.5 Rörelsens etiska och moraliska kännetecken
Hubbard utvecklade scientologins etik med tanken att människan i grunden är god. 

Vad som betecknas som gott eller ont måste i sin tur förstås i ljuset av de åtta dynamikerna.  

Första dynamiken är jaget och jagets drivkraft efter existens. Den andra dynamiken är det 

sexuella, vilket inkluderar den sexuella akten men också familjen. Den tredje dynamiken är 
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gruppen, klass eller skola, stad eller nation. Den fjärde dynamiken är mänskligheten. Den 

femte dynamiken är instinkten att värna om allt levande. Den sjätte dynamiken är MEST 

(matter, energy, space och time), materia, energi, rymd och tid. Den sjunde dynamiken är den 

andliga som måste vara uppnådd innan den åttonde dynamiken som är oändligheten eller gud 

(Wright 2013, s.133). Med detta som bakgrund kan scientologen fatta sina beslut. Det godaste

alternativet är det som utgör det största goda för det största antalet dynamiker. 

Scientologin strävar efter välmående för så många människor som möjligt, och det finns en 

övergripande strävan efter att göra det bästa för allmänheten. I samband med detta rankas 

rationalitet högre än känslor och moral. Det finns också en tanke om att scientologen ska 

hålla gruppens välmående högre än sitt egna, vilket innebär att det inom scientologin är 

etiskt försvarbart att offra sig själv och sin familj för den större gruppens överlevnad (Boyd 

2013, s. 9). 

4.6 Diskussion

4.6.1 Konflikten med psykiatrin 
Scientologirörelsens konflikt med psykiatrin började alltså som en konflikt mellan Hubbard 

och psykiatrin. Det är emellertid tydligt hur denna fientliga hållning har blivit en del av hela 

scientologirörelses världsbild. Detta visar sig genom scientologiorganisationer som 

Kommittén för mänskliga rättigheter samt Narcocon som arbetar för att avleda människor 

från, eller för att direkt motverka psykiatrin (Bogdan i Lewis 2009, s. 339). 

4.6.2 Stegvis upplysning
Att scientologirörelsen har initiatoriska drag i sitt sätt att driva rörelsen kan dras som slutsats, 

i och med att både Hubbard och rörelsen i övrigt menar att medlemmar inte har rätt att 

tillgodogöra sig hela läran på än gång. Detta stegvisa avslöjande av läran är också just vad 

som brukar beskrivas som initiatoriskt. Eftersom samtal kring läran i huvudsak sker med 

utövare på samma andliga nivå så är det inte heller orimligt att mena att scientologin har 

gnostiska drag i sin syn på läran som en succesiv uppenbarelse. Detta med att bara diskutera 

läran i mindre grupper med likvärdigt upplysta människor är just ett gnostiskt kännetecken. 
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4.6.3 Gruppmekanismer
En del av scientologins lära behandlar den kategori människor som är farliga för rörelsen och 

den enskilde scientologen. Denna beskrivning av förtryckande person och potentiellt skadlig 

person kan vara en av anledningarna till varför scientologin i många fall kännetecknas av att 

vara en likriktad och auktoritär rörelse. Dessa beteckningar tycks nämligen användas inom 

rörelsen för att nå likriktning och samsyn på gott och ont. Beteckningar där ifrågasättande av 

läran ger individen en exkluderande beteckning medan medhåll ger personen en inkluderande 

beteckning. Detta med att styra gruppen genom att fästa ”vi-etiketter” på vissa åsikter medan 

”dom-etiketter” fästs på andra åsikter är emellertid inte något unikt för scientologirörelsen 

utan återfinns i allt från politiska till idrottsliga grupper. Dock tjänar de exkluderande och 

inkluderande beteckningarna som exempel på ett av scientologins sociologiska kännetecken. 

Liftons beskrivningar av kännetecken för ideologiskt totalitära rörelser tangerar i viss 

utsträckning Hubbards ledarskap inom scientologirörelsen. Lifton beskrev hur ideologiskt 

auktoritära grupper formar läror som likställs med vetenskap för att den enskilde ska ha svårt 

att ifrågasätta läran. Detta ligger nära beskrivningen av scientologirörelsen eftersom Hubbard 

dels beskriver dianetiken som en ”exakt vetenskap”, men också scientologin som ”förnuft”. 

När Hubbard till detta också undervisar att okunskap (underförstått okunskap om 

scientologin) är brottsligt, kan det rimligtvis ses som ett sätt att underminera ifrågasättanden 

av scientologin. Med det som bakgrund är det rimligt att beskriva scientologirörelsen som en 

rörelse med ideologiskt totalitära kännetecken. 

Att rörelsen samtidigt har kännetecken som transsamfundsmässig kan möjligtvis finna 

förklaring i sin initiatoriska struktur som innebär att sanningarna är vagast till en början, för 

att sedan bli tydligare och tydligare. Det är därmed inte omöjligt att påstå att rörelsen är 

transsamfundsmässig för den nyinvigde. Att däremot hävda att den är transsamfundsmässig 

för den etablerade scientologen tycks högst otroligt med tanke på de grundläggande 

trosmotsättningar som finns mellan exempelvis islam och scientologi. Att exempelvis en 

person kan vara muslim och scientolog på samma gång är också högst troligt endast möjligt 

inledningsvis. Till en början lär rörelsen att scientologin i huvudsak är en framgångsfilosofi 

som kan kombineras med yrke, idrott eller religiösa utövningar för att få ut maximalt inom 

respektive område. Detta tycks inte vara något som hänger med upp i scientologins 

“kunskapsstege”, eftersom att tron blir mer explicit ju fler kurser utövaren går. Ju större 

förståelse som ex. muslimen får av scientologin desto mer kommer denna förstå att 
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scientologin går på kollisionskurs med den muslimska tron. Detta eftersom att kärnan i den 

muslimska tron är underkastelse till Gud, medan scientologin handlar om att själv andligen 

höja sig till att nå Gudsattribut. 

4.6.4 Högtider, symboler och ritualer
Scientologirörelsen har flera attribut som tangerar den kristna kyrkans uttryck, bland dessa 

hör bl a korset, begreppet kyrka och möten som liknar de kristendomens gudstjänster. Detta 

ger därför vid handen att scientologirörelsen är en rörelse med kristna förtecken.

4.6.5 Etik och moral
Scientologin menar att den enskilde ska ta hänsyn till de åtta dynamikerna i sina etiska 

överväganden. I praktiken är följden av det att det kan menas vara etiskt försvarbart att 

offra sig själv och sin familj för att den större gruppen ska överleva. Som slutsats av detta 

kan tänkas att scientologin i stor utsträckning är utilitaristisk till sin etik i och med att 

utilitarismen tanke är ”största möjliga lycka till största möjliga antal”. 

4.7 Rörelsens relation till övriga religioner

Hubbard ger i sin redogörelse av scientologin beskrivningen av hur läran är summan av 50 

000 år av tänkande. Därför kommer de kommande sidorna att handla om scientologirörelsens 

influenser av huvudsakligen de traditionella religionerna, men också andra livsåskådningar 

och sekulära metoder. 

4.7.1 Relation till kristendom

Scientologin började ganska tidigt att anta yttre former som liknar den kristna kyrkans. 

Auktoriteten centrerades till Hubbard. Kopplingen mellan Hubbard och den övriga rörelsen 

antog former som i stort liknade de former som kan ses hos den katolska kyrkan. Det 

utvecklades och standardiserades policys kring utövandet av tron. Det skapades riktlinjer för 

hur ceremonier som namngivning, giftermål, begravningar och avskiljande av präster skulle 

utföras (Lewis 2009, s. 216). 

Hubbard utformade religionen scientologin genom att skapa titlar för de olika tjänster som 

medlemmarna hade. Det kunde vara titlar som minister eller doctor of divinity. 
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Scientologirörelsen började också hålla bröllop, begravningar och gudstjänster. Korset blev 

symbolen för rörelsen och man lärde ut att prästerna i rörelsen skulle ställa upp på 

grundidéerna hos den kristna tron. Trots detta var scientologirörelsen tydlig med att man 

skilde sig från den kristna tron på två huvudpunkter; 1. Varje medlem skulle ha frihet i fråga 

om religiös tillhörighet. 2. Fysiskt helande kan ske genom uteslutande spirituella övningar 

(Urban 2011, s. 67). Precis som Katolicismen så beskrevs scientologin är hierarkisk religion, 

Inom Katolicismen är påven högst, inom scientologin står Hubbard högst. Att det finns 

mycket ekonomi i toppen av organisationen var också något som menades finnas inte bara 

inom scientologin utan även inom andra kyrkor. Katolska kyrkan har avdelningar för 

rehabilitering av präster, precis på samma sätt menade scientologirörelsen att deras RPF-

center fungerade (Lewis 2009, s. 217). 

Hubbard beskriver (1956, s. 15) hur scientologin är en utveckling av den 400 år gamla 

förmågspsykologin, som utvecklades av den kristna teologen Thomas av Aquino. 

Scientologin har emellertid en ytterligare dimension i sin terapi som ligger nära kristen 

demonutdrivning i och med att man inom scientologin har tanken att individen kan behöva 

frigöras från kroppsthetaner (Bromley i Lewis 2009, s. 96). Men till skillnad från den kristna 

kyrkan så menar scientologin att individen/thetanen själv är skapare, snarare än en 

utomstående Gud (Bromley i Lewis 2009, s. 92). 

Inom scientologin finns tanken om ofelbarhet hos Hubbards skrifter, i likhet med hur den 

kristne ser Bibelns helhet som en ofelbar sanning. Detta gör att det inte lönar sig för 

scientologen att ifrågasätta dianetiken eller scientologin inom rörelsen, eftersom det är 

fastslagna sanningar att förhålla sig till (Lewis 2009, s. 218). Inom kristendomen och 

judendomen menas det heliga, tillvarons innersta sanning uppenbaras för människorna 

uppifrån och ned. Uppenbarelsen ges människorna externt och människorna har sedan att följa

denna externa uppenbarelse (Lewis 2009, s. 217). 

Scientologin möter det heliga nedifrån och upp eller inifrån och ut om man så vill. Istället för 

att titta uppåt för att söka uppenbarelsen, så väljer denna rörelse att titta inåt i sig själv för att 

finna tillvarons innersta sanning/det heliga (Lewis 2009, s. 217). 

Inom den kristna tron så blir människan frigjord från sin synd, av nåd, given utifrån av en 

frälsare. Inom scientologin är den enskilde individen ansvarig för utplånandet av engrams. 

Denna väg till att utplåna engrams går genom flera nivåer av upplysning i likhet med zen-
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buddhismen som har flera nivåer av meditation som utvecklas över tid (Lewis 2009, s. 219). 

Hubbard fungerar som en karismatisk ledare inom scientologin, detta som kan liknas vid 

påvens ställning inom den katolskt kristna traditionen (Lewis 2009, s. 217). Rörelsen har 

också en struktur och organisation, men som väldigt tydligt är formad efter att styras uppifrån 

av en karismatisk ledare. När Hubbard levde var han oantastlig och kunde efter eget huvud 

bestämma rörelsens riktning. Nu när Miscavige leder rörelsen får han en liknande roll som 

karismatisk ledare om än i mindre skala. Den strukturen som rörelsen har kan i viss 

utsträckning liknas med Katolska kyrkan och syfta till att hålla rörelsen samman men också 

till att behålla hierarkin inom rörelsen (Ibid).  

4.7.2 Helgonlängder
Många religioner och även profetiska nyreligiösa rörelser har skapat eller skapar alternativa helgonlängder, 
heliga biografier över grundare eller ledare av rörelsen för att befästa deras auktoritet. Inom exempelvis 
katolska-kyrkan så upprättas dessa livsberättelser kring förebilder i tron. En liknande helgonlängd finns också 
inom scientologirörelsen, rörande Hubbard. Hubbard beskrivs med attribut som överstiger hans egen 
personlighet. Scientologirörelsen beskriver exempelvis hur Hubbard som barn var väldigt medveten, förutseende
och oerhört påläst och skulle närmast betecknas som ett underbarn. Som tidigare nämnt var han enligt rörelsen 
alltså redan som barn ”blodsbroder” med Svartfotsindianerna. Bland den tidiga scientologirörelsen gick det som 
tidigare nämnt även rykten att Hubbard kunde flytta molnen på himlen och öppna dörrar med blotta tanken 
(Wright 2013, s. 110). 

4.7.3 Relation till new age och gnosticism
Majoriteten av västvärldens religioner ser livets slut som en fråga om fördömelse eller 

frälsning, medan scientologin snarare talar om olika nivåer av överlevnad (Lewis 2009, s. 

221). Scientologirörelsen menar att människan i grunden är god och att människan söker att 

överleva. Denna människans överlevnad grundar sig på individen själv och dess 

medmänniskor, och dessa personers framgångar i att nå broderskap med universum. Det slås 

också fast att Guds lagar förbjuder människan att förstöra eller försvåra någon individs 

chanser till överlevnad (Lewis 2009, s. 221). När Mathew N. Schmalz skrev sin artikel 

Scientology and Catholicism Do Mix: A Note on Teaching New Religions in a Catholic 

Classroom beskrev han scientologirörelsens kopplingar till gnosticism i sin lära och till 

psykoterapin i sin auditering (2006, s. 31). 

Bromley menar att tanken om att människans sökande efter sitt sanna jag har slående likheter 

med en stor mängd new age-grupper som också har sökandet efter det sanna jaget som en av 

sina grundprinciper. Det sanna jaget beskrivs i dessa rörelser ofta med attribut som vida 

överstiger den nuvarande människans förmågor (Bromley i Lewis 2009, s. 93).  Ett ytterligare
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område där Urban (2011, s. 34) menar att scientologin har kopplingar till new age-rörelsen har

med Hubbard skrivande att göra. Hubbard skrev i snitt mellan 70 - 100 000 ord i månaden, 

vilket gjorde honom till en väldigt produktiv författare. Fysikern Dincalci beskrev hur han 

uppfattade att Hubbard utövade automatisk skrift eller det som inom new age kallas för 

kanalisering och uppfattade att detta också gällde texterna rörande scientologin (Urban 2011, 

s. 34).  

Luke Timothy Johnson beskriver (i Commonweal 2004, s. 29) hur gnostiska rörelser ofta 

menar att en verkligt upplyst människa inte endast bör hålla sig inom en religions ramar. Detta

menas eftersom att världens religioner endast är olika uttryck för en och samma 

grundläggande sanning. Inom den kristna tron görs det gällande att frälsning inte kommer 

genom kunskap utan genom tro. Inom scientologin är förhållandet snarare det motsatta, 

kunskapen om det andliga och materiella är själva grunden till upplysning och möjligheten att

nå andlig höjd. Detta fokus på kunskapen som en vital del för att nå frälsning (scientologin 

använder termen överlevnad) skulle av den kristna rörelsen räkna scientologin till den 

gnostiskt religiösa grenen (Lewis 2009, s. 219).

Scientologirörelsen har ett fokus på olika tekniker som ska hjälpa människan att nå framgång 

på olika områden i livet. Med hjälp av dessa tekniker ska individen bli skickliggjord i sin 

kommunikation med omgivningen och därmed också uppnå total frihet. Dessa tekniker ses 

skeptiskt på av många av de traditionella religionerna som snarare betonar ceremonier för att 

behålla status quo inom tron, snarare än att utveckla tron (Lewis 2009, s. 221). 

4.7.4 Relation till buddhism
I David Miscavidge intervju med Ted Koppel i ABC Nightline så beskriver han att 

scientologin har influenser från äldre religioner som hinduism och buddhism 

(https://www.youtube.com/watch?v=lWUasKX3FZE). 

När scientologirörelsen nödgades beskriva varför de skulle räknas som en religion, så gavs 

svaren av den religiöst bevandrade Frank K. Flinn. Han menade att en religion är ett 

trossystem av andlig natur. Det bör finnas normer för beteende, positiva uppmaningar och 

förbud, så väl som ritualer och ceremonier, böner och sammankomster och rutiner kring 

bröllop och begravningar. Detta menade rörelsen att scientologin uppfyllde, med en 
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reservation för bönen, men som rörelsen menade att buddhismen inte heller ifyllde (Wright 

2013, s. 282). 

Idén om en gudom är ett väldigt perifert område inom scientologin, men det jämfördes också 

med buddhismen, som heller inte har någon Gudstanke. Det gjordes vidare jämförelser mellan

scientologins förklar och klar som liggandes väldigt nära den Buddhistiska tanken om att vara

bunden eller upplyst eller den kristna tanken om synd och nåd (Wright 2013, s. 283). 

Scientologins tanke om thetanen menades i huvudsak innebära att människans själv är odödlig

vilket också är något som likställdes med andra religioners tankar. De övernaturliga 

berättelserna kring Hubbards liv förklarades av Flinn (i Lewis bok 2009, s. 210) vara av 

samma art som han menade att andra religioner innehöll, överdrifter som syftade till att öka 

ledarens status inom rörelsen. Dessa överdrifter menades också öka tron inom rörelsen. 

När Hubbard var i flottan fick han göra sig en del bekantskaper och möten med andra 

livsåskådningar. En vän i flottan citerade Buddha för Hubbard och sa 

Om något inte är sant för dig, så är det inte sant.

Detta gjorde starkt intryck på Hubbard (Wright 2013, s. 26). Detta menar religionsprofessor 

Chidester visa sig i en av Hubbards citat 

En filosofi kan endast vara en väg till kunskap, den kan inte tryckas in i huvudet på personen. 

Om personen har lärt känna en sanningsväg kan den sen hitta vad som är sant för honom 

(Chidester 1998, s. 611). 

Detta är också något som blivit en tydlig del av rörelsens världsbild, vilket blir synligt i ett av 

scientologen Will Smiths uttalande

2 + 2 does not have to equal 4, it equals whatever I want it to be 

(https://www.youtube.com/watch?v=X2JW1Yrttto). 

Frank K. Flinn skriver om scientologi i relation till buddhism i Lewis bok Scientology (2009).

Ett karaktärsdrag hos scientologin är att rörelsen är transsamfundsmässig, i den bemärkelsen 

att en medlem kan vara scientolog och praktisera sin kristna eller buddhistiska tro på samma 

gång (Flinn i Lewis 2009, s. 210). Detta är emellertid något som är vanligt förekommande 

bland flertalet nyreligiösa rörelser. Tanken är att den andliga breddningen ska berika både den 
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ursprungliga tron och den nyfunna tron hos en exempelvis buddhistisk scientolog. Istället för 

att leda till krock menar scientologin att det snarare kan skapa positiva synergier (Ibid). 

Flinn menar att scientologin har många likheter med buddhismen. Detta släktskap är en del av

scientologens självförståelse, det menas nämligen att scientolog är närmast släkt med just 

buddhisten (Hugh B. Urban 2011, s. 217 ff). Den centrala termen klar inom scientologin har 

nära likheter med buddhistens begrepp bodhi vilket står för ett andligt uppvaknande eller ett 

stadie av andlig upplysning. Inom scientologin talar man om att individen ska sträva efter att 

bli frigjord, i likhet med hur man inom buddhismen i miksha har frigjort sig från existensen 

och livets illusion (Lewis 2009, s. 212).

Inom scientologin är tanken att individen ska underkasta sig dianetiken för att genom att 

praktiserandet av den bli upplyst och frigjord. Inom buddhismen ska individen följa den 

åttafaldiga vägen och genom den bli upplyst (Lewis 2009, s. 212).

Sex områden där scientologin tangerar buddhismen är; 

1. Personlig erfarenhet som avgörande för om något är sant. 
2. Vetenskaplig förståelse för orsak och verkan (karma). 
3. Buddhismens pragmatiska problemlösande förhållningssätt till människans problem 

snarare än att vända sig till något metafysiskt. 
4. Individens egen utveckling som central del i tron. 
5. Den demokratiska tanken inom buddhismen. 
6. Betoning på vikten av individens handlande (Lewis 2009, s. 213).

Hubbard menades ha funnit sättet att övervinna människans begränsade natur och motverka 

den negativa spiralen i människans andlighet. Liksom Buddha hade Hubbard enligt rörelsen 

gjort en väg till total frihet tillgänglig (Ibid). Hubbard presenterades (enligt Wallis 1977, 

s.250) i en av scientologernas publikationer som den moderna Buddha. Hubbard sattes av 

tidskriften in i den buddhistiska profetian om att en Buddha skulle komma till jorden ett antal 

1000 år efter den historiska Buddhas död, när jordens andliga klimat kallnat. 

När Hubbard själv dog den 24:e jan 1986, kom det som en chock för rörelsen i övrigt, detta bl 

a för att Hubbard hade lärt ut att döden var valbar och att den enskilde själv kunde skapa liv. 

För att det inte skulle bli motsägelsefullt och skapa oro i rörelsen bestämde sig ledningen att 

förklara för den övriga rörelsen att Hubbard egentligen inte hade dött utan fortsatt sitt andliga 
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sökande i en annan galax (Hugh B. Urban 2011, s. 204). Alltså ramades Hubbards död in med 

en mytologisk ram då det beskrevs att han hade ”lämnat sin kropp” för att fortsätta sin 

forskning på en annan planet. På den planeten menades det att han inte längre behövde 

begränsas av sin kropp utan kunde bedriva forskning på högre nivå (Bromley s.89 i Lewis 

2009). Som följd av denna lära har varje scientologikyrka ett kontor förberett med penna och 

anteckningsblock på ett skrivbord för att finnas till hands vid hans återvändande (Wright 

2013, s. 247). 

4.8 Diskussion

4.8.1 Kristendom och scientologi
Inom kristendomen är individens yttersta mål frälsning, medan det yttersta målet inom 

scientologin beskrivs som överlevnad, denna överlevnad kan emellertid ske på olika nivåer. 

Eftersom scientologirörelsen menar att frälsningen redan finns i människan blir därför det 

fundamentalt för människan att överleva. Eftersom människan själv är skapare och skapar 

sina omständigheter, så vore det paradoxalt med behovet av en extern frälsare. Inom 

kristendomen där frälsaren är en extern part så blir också frälsningen något extern, som ges 

till, snarare än erövras av människan. 

Genom att scientologirörelsen utformat sitt religiösa uttryck i likhet med kristendomen är det 

rimligt att mena att rörelsen i viss utsträckning tog rygg på den mer traditionellt accepterade 

kristna kyrkan. Detta kan också tänkas gälla Hubbards livsberättelse som i viss utsträckning 

har strukturen av en helgonlängd. I Katolska kyrkans helgonlängder lyfts framförallt det 

extraordinära kring personens liv fram, för att helgonet ska tjäna som förebild i tron. I frågan 

om scientologin tycks också livsberättelsen om Hubbard anta strukturen av en 

helgonberättelse. I dessa strukturer kan likheter ses mellan scientologin och kristendomen, 

scientologin skiljer sig däremot fundamentalt från kristendomen ifråga om återfödelse, där 

kristendomen istället menar att människan lever ett liv och sedan antingen blir räddad eller 

fördömd. Inom kristendomen kommer det alltså ingen andra chans och räddningen sker av en 

utomstående part. Detta skiljer sig alltså från scientologin, där den enskildes mål är att rädda 

sig genom en högre form av överlevnad (Hubbard 1956, s. 55) och individen ges 

återkommande chanser i kommande livstider.
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4.8.2 Gnosticism, new age och dess kopplingar till scientologi
På detta område blir det tydligt hur scientologin ligger närmare new age-rörelsen än de 

traditionella religionerna. Inom new-age rörelsen möter individen det heliga i huvudsak 

inifrån och ut, vilket också är gällande inom scientologirörelsen (Bromley i Lewis 2009, s. 

93). I detta sammanhang blir heller inte de utsagor, som anklagade Hubbard för att använda 

sig av kanalisering vid författandet av sina skrifter, helt ogrundade (Urban 2011, s. 34).

Utifrån Urbans intervju är det inte otroligt att anta att Hubbards skrivande kunde vara 

resultatet av kanalisering, då är det inte heller orimligt att anta att Hubbard lät sig influeras 

new age. Detta eftersom kanalisering enligt Hanegraaff, Wouter J. är ett tillstånd där individen

har förmågan att vid valda tillfällen förmedla information från väsen på hög andlig nivå 

(Hanegraaff, Wouter J. 1996, s. 23). 

Mänsklighetens fall menas inte vara en separation från Gud utan en separation från 

människans ursprungliga identitet. Fallet beror enligt scientologin inte på synd (som inom 

kristendom) utan på att thetanen började leva och orientera sig efter fel information. 

Luke Timothy Johnson ger beskrivningar av gnostiska rörelser, och deras syn på upplysta 

människors sätt att förhålla sig till religioner, som olika sidor av samma föremål. Detta ligger 

mycket nära scientologins förhållningssätt till andra religioner, vilket gör att det går att 

urskilja gnostiska drag i scientologins förhållningssätt till andra religioner. 

Den kristna tron menar att individens frälsning ges av nåd genom tro (Bibeln, Efesierbrevet 

kap 2 vers 8). Inom scientologin menas i kontrast till det att individen frälser sig själv inte av 

nåd eller genom tro utan snarare genom prestation och kunskap. Detta fokus på kunskap inom

scientologirörelsen är samma fokus som brukar beteckna gnostiska rörelser (Jonsson s. 30, 

5/10 2004), varför det inte är långsökt att beteckna scientologin som en gnostisk rörelse. 

Inom många religiösa rörelser utförs ceremonier för att tillbe eller upphöja det heliga. 

Eftersom scientologirörelsen menar att det heliga finns inom individen kan det vara en 

anledning till att rörelsen har fokus på framgång och utveckling för den enskilde. Även här 

ses kopplingar till new age, eftersom att fokus ligger på tekniker och individuell utveckling 

snarare än kollektiva ceremonier som är vanligare inom de traditionella religionerna (Bromley

i Lewis 2009, s. 93). 
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4.8.3 Buddhism och scientologi – syskonreligioner?
Inom den kristna tron så blir människan frigjord från sin synd, av nåd, given utifrån av en 

frälsare. Inom scientologin hålls den enskilde individen ansvarig för utplånandet av engrams. 

Denna väg till att utplåna engrams går genom flera nivåer av upplysning i likhet med zen-

buddhismen som har flera nivåer av meditation som utvecklas över tid (Lewis 2009, s. 219). 

Många av de andliga modeller som finns inom scientologin, vad gäller återfödelse och 

tidigare livs påverkan av den andliga hälsan återfinns hos buddhismen. Med det som 

bakgrund ses scientologin ha närmast kopplingar till buddhismen. 

5. Avslutning
Förhoppningen är att lärare ska kunna använda detta material som underlag till undervisning 

om scientologirörelsen, specifikt eller som ett av många exempel på nyreligiösa rörelser. Att 

rörelsen har framställts utifrån dess kännetecken och relation till övriga religioner innebär att 

redogörelsen berör det centrala innehållet i religion 2. 

Det som denna forskningskonsumtion ger vid handen är att scientologin är en rörelse som 

kännetecknas av att individen står i centrum, även om grundarens erfarenheter och lära ligger 

till grund för den enskildes världsbild. I sitt uttryck har rörelsen terapeutiska kännetecken i sitt

auditeringsutövande.

Rörelsens koppling till de traditionella religionerna är att scientologin har nära likheter med 

kristendomen ifråga om sin organisatoriska struktur. Vad gäller läran har scientologin nära 

kopplingar till buddhismen, även om den även har influenser av new age-andlighet samt 

gnostisism. 

Resultatet bör i sin helhet ses som tillförlitligt i och med att det utgår från accepterad 

forskning på området. Forskningen som rör scientologins organisatoriska delar bör emellertid 

ses som en rimlig översiktskildring om än inte slutgiltig och exakt. Detta eftersom att 

organisationen scientologin i viss mån kan skilja sig mellan lokalavdelningar, samt att 

organisationen i sin helhet är ”levande” och kan komma att förändras med tiden. 
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Denna forskningskonsumtion har förhoppningsvis fört forskningen framåt i avseendet att 

skapa tillgänglighet för information om en nyreligiös rörelse. Möjligt är också att studera 

andra nyreligiösa rörelser utifrån samma ram som denna uppsats. På så sätt skulle det skapas 

mer information som ligger i linje med det centrala innehållet i Religion 2 på gymnasiet. 

6. Vidare forskning 
Relationen mellan ortodoxin och ortopraxin inom scientologirörelsen skulle vara av värde att 

utreda, för att skapa en djupare förståelse av scientologin. Under studiets gång har det växt 

fram två bilder av scientologin, en lära och praktik som många gånger skiljer sig från 

varandra. Hur rörelsen förhåller sig till denna spretighet i lära och praktik och hur enskilda 

medlemmar ser på det, vore av intresse för att få ytterligare förståelse för scientologin som 

fenomen. 

Det vore också av värde om det utfördes fler forskningskonsumtioner kring nyreligiösa 

rörelser, utifrån den teoretiska ram som använts i detta arbete. På så vis skulle ett 

kunskapsunderlag kunna utvecklas i relation till det centrala innehållet i religion 2. 
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8. Appendix
Årtal att känna till

Maj 1950 - Boken Dianetik: Den moderna vetenskapen för mental hälsa publiceras. 

1950-51 - Hubbard utvecklar tanken om thebaner och tidigare liv. 

1951-52 - E-metern börjar att användas vid auditering. 

1954 - Hubbard proklamerar scientologin som en religion och uppmuntrar utövare av 

scientologi till att anamma samma synsätt. 

1955 - Hubbard börjar benämna invigda scientologer som präster. 

1955 - Hubbard får rätt att förrätta vigslar. 

1958 - E-metern utvecklas och blir en standardiserad del av auditering. 

1959 - En bok med föreskrifter för scientologikyrkans ceremonier publiceras. Innehållandes 

riktlinjer för söndagsmöten, bröllop, och begravningar. 

1960 - HCO Bulletin, Religious philosophy and religious practice hävdar att scientologins 

närmaste religiösa släkting är buddhismen. 

1966 - Hubbard börjar sammanställa OT-nivåerna. 

1969 - HCO Policy Letter hävdar att "scientologi är en religion". 

1986 - Ron L. Hubbard dör och rörelsen menar att han gått vidare för att utforska nästa 

andliga nivå. 

(Hugh B. Urban, 2011, s. 217 ff)
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