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Abstract 

Uppsatsens undersökning bygger på en studie av den officiella Scientologikyrkans hemsida: 

www.scientologi.se. Den frågeställning varpå uppsatsen främst baseras på är: På vilket sätt 

förmedlar Scientologikyrkan sitt budskap via www.scientologi.se? Tidigare forskning kring 

ämnet är väldigt knapphändig vilket motiverar valet av uppsatsämne. Uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt baseras på Christopher Hellands begrepp religion online och online religion. 

Studien lägger därför stor vikt på huruvida Scientologikyrkans svenska hemsida är en religion 

online eller en online religion. En koppling görs även mellan undersökningens resultat och 

tidigare forskning kring ämnet, för att belägga det som har framkommit genom den utförda 

studien.  

 

Nyckelord: Internet, Scientologikyrkan, scientologi, religion online, online religion, nyreligiös  

rörelse, videoklipp 
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1. Inledning 

Om man slår upp ordet Internet i Bonniers Svenska Ordbok får man följande förklaring: 

” Internet världsomspännande datornät, tillgängligt via modem för de flesta datoranvändare 

(används bl.a. för e-post, för att ’surfa på nätet’ o. för att chatta)”.1 Väljer vi däremot att söka 

på ordet scientologi på Nationalencyklopedins hemsida finns följande motivering:  

[…] engelska scientology, åskådning som utvecklades av amerikanen L. Ron Hubbard och framträder 

som en kyrka. Dess viktigaste metod, dianetiken, beskrivs som en andligt helande teknologi för att ge ett 

nytt självmedvetande. Scientologin har blivit starkt omdebatterad i många länder.2 

Med dessa två formuleringar i åtanke började vi fundera kring hur de två samverkar med 

varandra. Följande uppsats kommer därför att behandla hur Scientologikyrkan använder sig 

av Internet för att förmedla sitt budskap. Denna uppsats är av betydelse då vi, som blivande 

lärare, i vår yrkesutövning kommer att få en stark koppling till Internet och dess påverkan på 

våra framtida elever. Då scientologin är flitigt omtalad i media och kändisvärlden är det ett 

ämne som ofta behandlas i undervisningen av Religionskunskap, i samband med 

undersökningen av nyreligiösa rörelser.  

 

1.1  Syfte och frågeställning 

Vårt syfte är att i uppsatsen beskriva och analysera det budskap som www.scientologi.se 

förmedlar. Den frågeställning som vi främst kommer att behandla i uppsatsen är alltså 

följande: På vilket sätt förmedlar Scientologikyrkan sitt budskap via www.scientologi.se? 

Frågeställningen öppnar även upp för en kortare diskussion kring hur användandet av Internet 

möjliggör religiöst utövande. Vi ämnar även att undersöka i vilken utsträckning det går att 

tillämpa Hellands begrepp religion online och online religion på Scientologikyrkan.  

 

1.2  Disposition 

Det valda litterära materialet har sorterats in i olika underrubriker för att ge en överskådlig 

bakgrundsbild och förståelse för undersökningens resultat. I inledningen ges en översiktlig 

bild kring Internet och religion för att erbjuda en snabb orientering för läsaren. Vidare 

                                                 

 
1 Malmström, Sten & Györki, Iréne & Sjögren A, Peter (2006) Bonniers Svenska Ordbok (nionde upplagan) 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. s. 258. 
2 http://www.ne.se/scientologi (2010-11-11, 10:23) 
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presenteras en sammanfattning kring det som tidigare skrivits om Scientologikyrkans relation 

till Internet, för att sätta in undersökningen i en vidare kontext. Då Scientologikyrkan är en 

komplex och svårdefinierad rörelse, har vi i även valt att ge en mycket kort sammanfattning 

av scientologins bakgrund och dess trosuppfattningar för att underlätta läsningen. I 

presentationen av www.scientologi.se ligger fokus främst på de olika videoklipp som finns 

tillgängliga på hemsidan. Detta eftersom vi, i likhet med Horsfall,3 konstaterat att 

Scientologikyrkan lägger stor vikt vid teknologi och dess utveckling. 

 

1.3  Bakgrund 

1.3.1 Religion och Internet i samverkan 

På Internet, menar Helland, försvinner både social status och klass och därmed är alla lika i en 

icke-strukturerad interaktion. Individen har valfriheten att själv välja om han eller hon vill 

presentera sitt kön, klass och nationalitet. Närvaron på Internet etableras genom det skrivna 

ordet och trots att det krävs kunskap om specifika riktlinjer i interaktionen, blir individen 

accepterad då han/hon förstått de regler som finns i till exempel ett chattrum.4 

 

I det moderna samhället har Internet bidragit till en obegränsad tillgång till ett religiöst 

deltagande. Internet löser upp gränser mellan den privata och den officiella sfären som i sin 

tur innebär att individen kan delta i religiösa trossystem, utan någon annans vetskap. På så vis 

finns det ingen risk för förlöjligande eller påverkan från resten av den sekulariserade världen. 

Enligt Helland uppmuntras inte individen att dela med sig av sin trosuppfattning med andra, 

varken på arbetet, i hemmet eller i skolan. Internet har bidragit till att detta komplicerade 

fenomen har placerats i ett rum där begränsningar inte längre existerar. Individer kan uttrycka 

sig när de vill, till vem de vill och hur de vill och blir därmed deltagare i nya religiösa uttryck 

i virtuella sammanhang.5 

 

                                                 

 
3 Horsfall, Sara. How Religious Organizations Use the Internet: A Preliminary Inquiry (153-182) i: Religion on 
the Internet: research prospects and promises. Hadden, Jeffrey K & Cowan, Douglas E (red) (Elsevier Science 
Inc, 2000) s. 160.  
4 Helland, Christopher: Online-religion/religion-online and virtual communitas (s. 205-223) i: Religion on the 
Internet: research prospects and promises. Hadden, K. Jeffrey & Cowan, E. Douglas (red) (Elsevier Science Inc, 
2000) s. 215.  
5 Helland, Christopher (2000) s. 221.  
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Dawson menar att det inte finns någon uppenbar anledning till varför religion inte kan utövas 

på Internet. Individen kan söka rådgivning, studera skrifter, lyssna till predikningar men även 

utföra ritualer online.6 Larsson skriver att Internet kan ses som ett idealverktyg för att nå ut 

med sitt religiösa budskap och därigenom marknadsföra en nyreligiös rörelse.7 Som ett 

exempel på detta är en undersökning som presenteras i Dawsons och Cowans introduktion. 

Enligt den har 25 procent av alla Internetanvändare, i USA, någon gång sökt religiösa råd på 

Internet. Däremot är det endast fem procent som söker religiösa råd på Internet på en daglig 

basis.8 Detta motsvarar att tre miljoner människor får religiösa eller spirituella råd, dagligen. 

Enligt Larsen kan det noteras att det är fler som söker råd om religion, än som spelar 

onlinespel, använder auktionssajter samt nyttjar dejtingtjänster.9 

 

Viktigt att påpeka är att ett flertal religionssociologiska undersökningar visar att det, i de 

flesta fall, krävs en direktkontakt mellan individ och redan införstådda medlemmar för att 

individen ska bli intresserad och engagerad. Enkelriktad mission, som till exempel genom 

Internet och TV, har liten betydelse för människors vilja att engagera sig i en ny religiös 

rörelse.10 Detta är även något som Lövheim och Linderman beskriver. De menar att det främst 

är genom socialisering in i en religiös rörelse som en individ blir aktiv.11 Larsson skriver 

däremot i en senare publikation att utbredningen av Internetanvändningen innebär att 

väletablerade religiösa rörelser såväl som nya rörelser får möjlighet att sprida sitt budskap till 

en större massa. Internet har inga begränsningar när det gäller antalet deltagare samt vem som 

väljer att presentera och leda en religion.12 ”Ur detta perspektiv är internet en utmärkt arena 

för att pröva och söka alternativa världs- och livsåskådningar bortom traditioner, tid, rum och 

auktoritet”.13 Detta eftersom Internet kan göra det möjligt för en bredare mission, dock finns 

det även en potentiell risk att utövarna väljer att vända sig till andra religiösa rörelser. Barker 

                                                 

 
6 Dawson, Lorne L. Religion and the Quest for Virtual Community (s. 75-89) i: Religion online. Finding Faith 
on the Internet. Dawson, Lorne L & Cowan, Douglas E (red) (Routledge, 2004). s. 79f. 
7 Larsson, Göran. Virtuell religion. (Studentlitteratur, 2002) s. 77.  
8 Dawson, Lorne L & Cowan, Douglas E. Introduction (s. 1-16) i: Religion online. Finding Faith on the Internet. 
Dawson, Lorne L & Cowan, Douglas E (red) (Routledge, 2004) s. 6. 
9 Larsen, Elena. Cyberfaith: How Americans Pursue Religion Online (17-20) i: Religion online. Finding Faith on 
the Internet. Dawson, Lorne L & Cowan, Douglas E (red) (Routledge, 2004) s. 17.  
10 Larsson, Göran (2002) s. 68f. 
11 Lövheim, Mia & Linderman, Alf G. Constructing religious identity on the Internet (s. 121-137) i: Religion and 
Cyberspace. Højsgaard, Morten T & Warburg, Margit (red) (Routledge, 2005) s. 123. 
12 Larsson, Göran. Internetreligion (s. 81-85) i: Religion i Sverige. Svanberg, Ingvar & Westerlund, David (red) 
(Dialogos Förlag, 2008) s. 83f. 
13 Larsson, Göran (2008) s. 84. 
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skriver att de möjligheter som Internet medför även står öppna inför den religiösa rörelsens 

motståndare. Detta kan resultera i att icke-medlemmar och motståndare har möjlighet att 

publicera en bild som motstrider den bild som den nyreligiösa rörelsen försöker att 

förmedla.14 

 

1.3.2  Internet och Scientologikyrkan 

Horsfall har, bland annat, studerat scientologins officiella hemsida (www.scientology.org) och 

presenterar sitt resultat mycket kortfattat på cirka fem sidor. Enligt författaren är hemsidan 

skickligt konstruerad och är designad för att göra ett intryck på besökaren. Sidan innehåller 

filmklipp och böcker som riktar sig mot alla nationaliteter, då valda delar av hemsidan kan 

göras tillgänglig för upp till femton olika språk. Enligt Horsfall kan besökaren lära sig mycket 

om scientologin och dess grunder eftersom sidan är informationsrik. Besökaren kan till 

exempel enkelt hitta en lokal scientologikyrka genom att klicka sig fram på den 

världsomspännande kartan, som finns tillgänglig på hemsidan. För att få ytterligare 

information om rörelsen kan besökaren maila namn och adress och blir sedan kontaktad av en 

medlem från kyrkan. Enlig Horsfall försöker Scientologikyrkan förmedla en bild av att 

medlemmarna är mycket starkt positiva till sitt medlemskap och att detta har frambringat de 

bästa egenskaperna till följd av lyckad träning.15  

 

Trots hemsidans positiva bild av scientologin har rörelsen haft bekymmer med motståndare 

som försöker använda Internet för att svartmåla gruppens image. ”The Church of Scientology 

has had more than its share of angry apostates, perhaps because of the large number of people 

they recruit, or because of the fee paid for training which makes the cost more tangible.”16 

Cowan beskriver att det på Scientologikyrkans officiella hemsida står att scientologi är en 

använd religiös filosofi samt att det är den rörelse som växer snabbast i världen. Författaren 

skriver vidare att det sista påståendet kan ifrågasättas, men däremot är det få som ifrågasätter 

det faktum att Scientologikyrkan har blivit starkt kritiserad från flera olika håll. Som exempel 

                                                 

 
14Barker, Eileen. Crossing the boundary. New challenges to religious authority and control as a consequence of 
access to the Internet (s. 67-85) i: Religion and Cyberspace. Højsgaard, Morten T & Warburg, Margit (red) 
(Routledge, 2005) s. 73f. 
15 Horsfall, Sara (2000) s. 160ff. 
16 Horsfall, Sara (2000) s. 162.  
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på detta kan det nämnas att scientologin har klassats som en farlig sekt i Frankrike 17 och i 

Tyskland har regeringen förbjudit medlemmar från Scientologikyrkan att inneha offentliga 

jobb, eftersom rörelsen anses vara ett hot.18 Under 90-talet, i samband med att Internet kom, 

började motståndare till Scientologikyrkan sprida negativ information om rörelsen på Internet. 

1993 startades en nyhetsgrupp, alt.religion.scientology (ARS). Organisationens ledare, Scott 

Goehrings, syfte med nyhetsgruppens hemsida var att skapa ett forum där scientologin, och 

särskilt utvalda medlemmar av kyrkan kunde svartmålas. Hemsidan blev snabbt populär och 

fick tusentals besökare dagligen, detta innefattade även individer som baserade sin kunskap 

om scientologin enbart på denna hemsida. Ett problem, för scientologin, som uppstod i 

samband med att ARS bildades var att hemligt material från kyrkan offentliggjordes på ARS 

hemsida. Medlemmar i Scientologikyrkan försökte på laglig väg slå tillbaka genom att få 

ARS att upphöra, men detta försök lyckades inte och kampen mot ARS fortsatte. 1995 och 

1996 stämde rörelsen ARS, då de ansåg att ARS hade publicerat material som de hade fått på 

olaglig väg. Domstolen dömde till fördel för Scientologikyrkan i samtliga fall.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
17 Cowan, Douglas E. Contested Spaces: Movement, Countermovement, and E-Space Propaganda (255-271) i:  
Religion online. Finding Faith on the Internet (Routledge, 2004) s. 260.  
18 Horsfall, Sara (2000) s. 161. 
19 Horsfall, Sara (2000) s. 162f.  
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2. Material och metod 

2.1 Material 

Materialet vi har valt att bygga vår framställning på, omfattar både en empirisk studie av 

www.scientologi.se såväl som en litteraturgenomgång kring relevant material. 

Litteraturgenomgången har inriktats på två olika områden; religion och Internet samt 

Scientologikyrkan. En vanligt förekommande aktör inom religion och Internet är Göran 

Larsson, som är docent och biträdande lektor i religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

Då Larsson är ledande i Sverige inom forskning kring samspelet mellan Internet och religion, 

motiverar detta den täta användningen av författaren. Christopher Helland är assisterande 

prefekt vid Dalhousie University i Kanada och han har myntat begreppen religion online och 

online religion, som blivit uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

 

Vid presentationen av Scientologikyrkan används ett inifrånperspektiv samt ett 

utifrånperspektiv. Inifrånperspektivet står L. Ron Hubbard för, då han är Scientologikyrkans 

grundare. Ur ett källkritiskt perspektiv är detta ett tendentiöst material men då det krävs en 

viss förståelse för vad kyrkan tror, för att tillgodogöra sig uppsatsen, menar vi att användandet 

är legitimerat. Utifrånperspektivet representeras bland annat av J. Gordon Melton som är 

forskningsspecialist inom religion och nyreligiösa rörelser vid University of California. Vi har 

även valt att använda James R. Lewis antologi som specialiserar sig på nyreligiösa rörelser 

samt New Age och han arbetar vid University of Wisconsin. Ett viktigt faktum att påpeka i 

samband med detta är att det inte finns ett stort utbud av vetenskapligt material kring/om 

Scientologikyrkan.  

 

2.2 Metod 

När kunskaperna kring det valda uppsatsämnet fördjupats inleddes studerandet av 

www.scientologi.se. Viktigt att poängtera i samband med detta är att undersökningens resultat 

baseras på ett tendentiöst material, då det är åsikterna på www.scientologi.se som presenteras. 

Till följd av detta beskrivs alltså hemsidan utifrån ett inifrånperspektiv medan analysen 

däremot sker från ett utifrånperspektiv. Vidare kopplas undersökningens resultat samman med 

redan befintlig litteratur, för att kunna dra starkare slutsatser.  
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Vi har valt att arbeta enligt denna metod då det är av största vikt att läsaren får en bild av hur 

hemsidan är utformad för att kunna tillägna sig uppsatsens slutsatser. En nackdel att ha i 

åtanke är det faktum att undersökningen baseras på en Internetsida och vi är naturligtvis 

medvetna om den problematik som är sammankopplad med användandet av Internet. 

Svårigheter som finns är tillförlitlighet, konstant förändring/utveckling av hemsidan samt 

mängden av information som finns tillgänglig. Tillförlitligheten är naturligtvis ett stort 

problem, då informationen som presenteras är starkt tendentiöst. Dock är syftet med 

uppsatsen att undersöka hur Scientologikyrkan förmedlar sitt budskap via 

www.scientologi.se, och vi menar därför att källan trots detta är av största vikt. Det nära 

samarbetet, och likheten i utformningen, med www.scientology.org och hemsidor i övriga 

länder stärker tillförlitigheten. Till följd av att det finns mycket information om scientologin 

på Internet, valde vi att avgränsa oss enbart till den svenska hemsidan om scientologi, för att 

få ett mer greppbart material att arbeta med. Då förändring och utveckling av Internetsidor är 

ett ständigt faktum är vi noggranna med att hänvisa till det datum, samt vilket klockslag 

informationen/videoklippet har hämtats. En stor fördel med Internet som huvudkälla är att det 

finns möjlighet att ta del av fler visuella och auditiva intryck, vilket i sin tur kan leda till en 

bredare uppfattning om hur scientologin förmedlar sig, då flera sinnen stimuleras samtidigt.  
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3. Teori 

Som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen finns Christopher Hellands teori om religion och 

Internet. Denna teori kommer att ligga till grund för diskussionen kring hur Scientologikyrkan 

förmedlar sitt budskap via Internet. Det är vår avsikt att med hjälp av den här teorin undersöka 

huruvida Scientologikyrkan faller inom ramarna för online religion eller religion online.  

 

3.1 Online religion eller religion online? 

Helland beskriver två fenomen vilka han kallar för online religion eller religion online. Enligt 

författaren är online religion en produkt av den nuvarande Internet-kommunikationen. 

Internets vida möjlighet till kommunikation bidrar till att det inte sker någon reglering, samt 

att det inte finns någon direkt hierarki. Enligt Helland innebär online religion att individen är 

aktiv i sin utforskning av religion på Internet. Personen ifråga bidrar med personliga tankar 

och mottar på detta sätt feedback på sina tankar, vilket i sin tur innebär att individen 

interagerar med de religiösa trosuppfattningar som finns tillgängliga på Internet. Som en följd 

av att interaktionen pågår på Internet finns det vissa hemsidor som anpassar och förändrar sig 

åt den riktning som de aktiva önskar.20  

 

Begreppet religion online skiljer sig från online religion genom att det tidigare begreppet 

innebär att etablerade religioner använder Internet enligt den traditionella modellen med en-

till-flera kommunikation. Detta resulterar i att de styrande har fullständig kontroll över 

trossystemet och de presenterar den information som de anser är viktig, utan att låta utövarna 

påverka flödet av information. Helland beskriver att flera etablerade religioner använder 

samma organisatoriska struktur på Internet såväl som i det verkliga livet. Exempel på religion 

online är katolska kyrkan, som på hemsidan www.vatican.va använder sig av en kontrollerad 

religiös interaktion.21 

 

Online religion är, enligt Larsson, mer uppmärksammad inom forskning till skillnad från 

begreppet religion online. Idag finns de flesta religioner representerade på Internet så till vida 

att information om lokala samfund, teologi och historik samt tider för mässa finns 

                                                 

 
20 Helland, Christopher (2000) s. 214.  
21 Helland, Christopher (2000) s. 219f.  
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presenterade på den aktuella hemsidan. Online religion har idag blivit allt vanligare, dock bör 

här nämnas att det har blivit allt svårare att skilja de båda begreppen åt då. Detta eftersom de 

allra flesta hemsidor erbjuder tjänster där användaren kan interagera med ”religionen” ifråga, 

samtidigt som information om den valda religionen presenteras. Det har idag blivit allt 

vanligare att hemsidor varvar information med möjligheter för användaren att kontakta det 

valda samfundet genom till exempel e-post, gästböcker och diskussionsforum, det finns till 

och med möjlighet att utföra ritualer via den valda hemsidan.22  

 

Larsson menar vidare att religiösa röster har varit medverkande på Internet redan från starten 

och att anledningen till detta var att de redan etablerade samfunden var oroliga för att nya 

rörelser skulle ta allt för stor plats på Internet. Vid Internets start var det i princip endast de 

etablerade samfunden som startade hemsidor, då det var dyrt och svårt för individer att på 

egen hand starta en hemsida. Inom kort blev det lättare att göra sin röst hörd på Internet via 

diskussionsforum på hemsidor. Larsson skriver: ”Detta är positivt och demokratiserande för 

det religiösa livet på internet, men samtidigt betonar många att pluralismen och friheten ger 

upphov till relativism och brist på auktoritet”.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
22 Larsson, Göran (2008) s. 81ff. 
23 Larsson, Göran (2008) s. 83. 
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4. Överblick Scientologikyrkan 

4.1 Scientologikyrkan grundas 

Scientologikyrkans grundare, Lafayette Ronald Hubbard, föddes 1911 i Tilden, Nebraska i 

USA. Vid tolv års ålder introducerades Hubbard till Sigmund Freuds tankar kring psykologi 

och detta engagerade honom till att resa och börja fundera kring det mänskliga sinnet. När 

Hubbard påbörjade sina studier vid universitet blev han en fullbordad pilot och detta i sin tur 

inspirerade honom till att börja skriva. Detta skrivande utvecklade han under de närmsta åren 

och intresserade sig efter hand för Science Fiction. Skrivandet resulterade i flera filmer vilka 

kunde ses på biografer. Trots att författandet upptog mycket av Hubbards tid, behöll han sin 

äventyrliga ådra och i samband med attacken mot Pearl Harbor värvades han till flottan där 

han senare skadades. Under tillfrisknandet fick Hubbard tid till att tänka över de stora 

frågorna kring det mänskliga sinnet, samt att hjälpa andra skadade soldater.24 

 

Hubbard samlade sin forskning i boken The Original Thesis vilken innehöll hans slutsatser 

om det mänskliga sinnets avvikelser, samt hans tidiga idéer om hur individen bör behandla 

dessa genom en rådgivande teknik kallad auditering. Tekniken utvecklades sedan för att 

komma kallas dianetik, vilket uppmärksammades stort. Över en natt blev Hubbard ledare över 

dianetiken, vars rörelse växte snabbt. Dianetik som teknik kom att utvecklas under de närmsta 

åren och år 1954 grundades den första Scientologikyrkan. Den 24 januari 1986 avled Hubbard 

och han har förblivit lika omtalad efter sin död, som han var när han levde. Kyrkan fortsatte 

sin expansion, då en lämplig tid efter ledarens död passerat. Än idag, till minne av Hubbard, 

innehar varje kyrka ett arbetsrum med en komplett samling av hans böcker, ett foto på honom 

samt skrivmaterial som om han en dag kommer tillbaka för att fortsätta sitt arbete.25 

 

Hubbard var och förblir källan till det andliga materialet samt doktriner inom scientologin och 

han ses som den sanna ledaren, till vem medlemmarna i kyrkan vänder sig till för vägledning 

och riktning.26 Cowan beskriver en händelse då han deltog i en rundvandring av American 

Saint Hill Organization. Han skriver:  

                                                 

 
24 Melton, Gordon J. The Church of Scientology. Studies in contemporary religion. (Signature Books, 2000) s. 
2ff.  
25 Melton, Gordon J (2000) s. 8-23. 
26 Melton, Gordon J (2000) s. 16f. 
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At one point as we were being shown around, our guide pointed to one of the Hubbard busts that are 

prominent in the orgs, and cautioned us, “Now, we don’t worship Mr. Hubbard as a God.” My immediate 

thought was, “Not yet, you don´t but give it a hundred years or so. After all, look what happened to 

Jesus.”27 

Enligt Cowan är det otänkbart att se scientologin utan dess grundare, Hubbard, och detta kan 

jämföras med Jesus position inom kristendomen. Inom scientologin är Hubbard grundaren, 

författaren till skrifterna, kriteriet för tron samt den som kan ge frälsning.28 

 

4.2 Scientologins grunder 

Enligt Melton menar Hubbard att människan består av tre komponenter; kropp, sinne och 

thetanen. Thetanen är en spirituell varelse som inom många andra religioner liknas med 

själen, men Hubbard utökade dess betydelse. Det ligger i thetanens sanna natur att ständigt 

sträva efter överlevnad. Melton skriver:”According to Hubbard, the thetan is the person 

him/her self, that entity which is aware of being aware. One does not have a thetan, one is a 

thetan.”29 Scientologikyrkan tror att universum består av MEST och detta står för Matter, 

Energy, Space och Time. Thetanerna är skaparna till MEST vilket innebär att det senare 

begreppet endast är en illusion, men i samspel med thetanerna blir det en verklighet. Bromley 

skriver att människan skapades genom att thetanerna började experimentera med MEST, 

vilket resulterade i att thetanerna intog/fastnade i mänsklig form. Thetanen är odödlig och 

övergår därför till en ny kropp då den gamla dör.30 

 

En byggsten varpå scientologin vilar är dianetik som går ut på att varje individ har ett behov 

av att överleva på ett positivt sätt. Det finns dock hinder på vägen, engrams, och dessa hinder 

försöker dianetiken att utplåna genom vägledning.31 Engrams kan sägas bestå av inspelade, 

traumatiska händelser. Scientologikyrkan menar att engrams finns i det undermedvetna och är 

källan till människors lidande och begränsningar, då de påverkar och styr ditt handlande.32 

Hubbard menade att individen behövde bearbeta sina tankar med hjälp av terapimetoden 
                                                 

 
27 Cowan, Douglas E. Researching Scientology: Perceptions, Premises, Promises, and Problematics (53-79) i:  
Scientology. Lewis, James R (red) (Oxford University Press, 2009) s. 63.  
28 Cowan, Douglas E (2009) s. 63.   
29 Melton, Gordon J (2000) s. 30.  
30 Bromley, David G. Making Sense of Scientology: Prophetic, Contractual Religion (83-101) i:  Scientology. 
Lewis, James R (red) (Oxford University Press, 2009) s. 91.  
31 Cowan, Douglas E (2009) s. 25ff. 
32 Bromley, David G (2009) s. 90. 
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auditering för att neutralisera effekterna av engramet. Terapimetoden går ut på att en auditör 

ställer frågor till den individ som vill bli av med sina engrams. Efter hand får personen i fråga 

lära sig aspekter kring sin existens. När individen uppmärksammat engramens existens kan de 

behandlas för att slutligen tas bort. Förändringarna i individens känslomässiga inställning 

visar sig genom en kurva på ett instrument kallat E-meter, vilken individen håller i samtidigt 

som han/hon konfronteras med sina engrams.33 

 

Målet för dianetiken är att uppnå ett tillstånd som kallas för clear och detta innebär att 

individen är helt fri från psykoser, neuroser, bortträngningar samt egenproducerade 

sjukdomar.34 Clear är ett av många stadier som en individ kan nå inom scientologin. 35 Liselott 

Frisk skriver att innehållet i de högre kurserna är hemligt för medlemmarna innan de nått den 

aktuella nivån.36 Vidare stadier i en persons mentala utveckling kallas för OT, eller Operating 

Thetan. För att nå tillståndet clear krävs det att en scientolog titulerar individen som detta. Om 

en individ inte lyckas uppnå tillståndet clear förloras de tidigare uppnådda stadierna, även 

kallade för release. Under releasestadierna tränas individen inför kommande stadier bland 

annat genom en serie tester som visar om individen är villig att hänge sig. För att uppnå clear 

krävs det att den så kallade preclear vågar lita på sig själv och slutar vara beroende av andra 

människor.37 Bainbridge skriver att Hubbard menar att: ”The status of clear was named by 

analogy with pressing the clear button on a calculator, clearing it of bad data”.38 Hubbard var, 

enligt Bainbridge, en av de första som försökte sig på att applicera datorteknik på problemen 

kring det mänskliga sinnet.39  

 

Enligt Hubbard finns det åtta drivkrafter i en människas liv, även kallade dynamiker, och de 

hjälper till att orientera individen.40 

Den första är den individuella, den andra den sexuella (familjen), den tredje är gruppen, den fjärde den 

mänskliga, den femte allt levande, den sjätte det fysiska universum, den sjunde den andliga och den 

                                                 

 
33 Melton, Gordon J (2000) s. 28f.  
34 Melton, Gordon J (2000) s. 25f. 
35 Bainbridge, William Sims. The Cultural Context of Scientology (35-51) i:  Scientology. Lewis, James R (red) 
(Oxford University Press, 2009) s. 43f.  
36 Frisk, Liselotte, Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv (Nya Doxa, 1998) s. 131.  
37 Bainbridge, William Sims (2009) s. 43f.  
38 Bainbridge, William Sims (2009) s. 44. 
39 Bainbridge, William Sims (2009) s. 44. 
40 Hubbard, Ron L. Scientologi en ny syn på livet. (New Era Publications International APS, 2007) s. 83f. 
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åttonde slutligen det högsta väsendets nivå. Dynamikerna uppfattas inte enbart som drifter, utan 

återspeglar även scientologernas uppfattning om kosmos.41 

 

4.3 Scientologikyrkan: en nyreligiös rörelse? 

Enligt Frisk är Scientologikyrkan en nyreligiös rörelse. Frisk menar att en rörelse kan kallas 

för ny då den uppkommit efter 1900-talets mitt. Vidare beskriver författaren en problematik 

kring hur begreppet religiös ska definieras då det talas om nyreligiösa rörelser. Detta eftersom 

flertalet rörelser är ett mellanting mellan religion och terapi/personlighets utveckling. 

Rörelserna är dessutom beroende av ekonomisk framgång då de inte blir finansierade med 

statliga medel och det är därför vanligt att kurser och föredrag är avgiftsbelagda. Frisks 

ståndpunkt i frågan är att en rörelse kan kallas religiös då den ger svar på existentiella frågor, 

som exempelvis meningen med livet och vad som händer efter döden. För att en grupp ska 

kunna benämnas som en rörelse, krävs det enligt Frisk, en organisation. Med detta sagt har vi, 

i likhet med Frisk, valt att benämna Scientologikyrkan som en nyreligiös rörelse och inte en 

sekt/kult då begreppen har fått en negativ innebörd.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
41 Åkerbäck, Peter. Scientologikyrkan (328-330) i: Religion i Sverige. Svanberg, Ingvar & Westerlund, David 
(red) (Dialogos Förlag, 2008) s. 330.  
42 Frisk, Liselotte (1998) s. 11ff.   
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5. Tidigare forskning 

I Religion i Sverige (2008) har Göran Larsson bidragit med ett kapitel som heter 

Internetreligion där han beskriver vad begreppen religion online och online religion innebär, 

samt fördelar och nackdelar med dessa. De här begreppen är hämtade från Helland, som har 

myntat dem. Christopher Helland förklarar i artikeln Online-religion/religion-online and 

virtual communitas, i antologin Religion on the Internet: research prospects and promises 

(2000), att religion på Internet kan anta två former, religion online eller online religion. 

Vidare i artikeln fördjupar han sina funderingar kring dessa begrepp.  

 

Religion and Cyberspace (2005), vilken är redigerad av Morten T. Højsgaard och Margit 

Warburg, redogör för olika studier kring samverkan mellan religion och Internet. 

Artikelförfattarna Mia Lövheim och Alf Linderman beskriver hur ungdomar, hemifrån, kan 

skapa en religiös identitet via Internet. De konstaterar att skapandet av en religiös identitet på 

Internet är en process av social interaktion. Fortsättningsvis fokuserar Eileen Barker på vilka 

svårigheter nyreligiösa grupper möter på Internet, samt hur detta påverkar deras auktoritet. 

Hon kommer fram till att Internet kan bidra till att underminera en stark auktoritet då det finns 

flera infallsvinklar på Internet.  

 

I likhet med Religion and Cyberspace handlar Religion Online. Finding Faith on the Internet 

(2004) om religion i samspel med Internet. Boken är redigerad av Lorne L. Dawson och 

Douglas E. Cowan och de skriver om vilka effekter Internetanvändning har, samt ger en 

förberedande bild av bokens innehåll. I kapitlet Religion and the Quest for Virtual Community 

utvecklar Dawson tankarna kring effekter och möjligheter vid användning av Internet. Han 

slutsats är att individer inte enbart använder Internet till att kommunicera med andra i en 

virtuell verklighet, utan överför istället kommunikationen till deras sociala verklighet. Detta 

innebär att Internet används som möjlighet för att vidga sina sociala horisonter och inte enbart 

som ett substitut. Elena Larsen, författaren till artikeln Cyberfaith: How Americans Pursue 

Religion Online, konstaterar på vilket sätt och i vilken utbredning amerikaner använder 

religion på Internet. Douglas E. Cowan skriver i Contested Spaces: Movement, 

Countermovement, and E-Space Propaganda och han ger en förklaring till hur olika religiösa 

grupper och motgrupper använder Internet för att propagera för sin åsikt. Han diskuterar även 

Scientologikyrkan med syfte att utforska problem kring Internet som tävlingsarena.  
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Sara Horsfall, artikelförfattaren till How Religious Organizations Use the Internet: A 

Preliminary Inquiry, undersöker hur fem religiösa gruppers hemsidor är utformade och 

Scientologikyrkan är en av dem. Hon konstaterar att Internet möjliggör kommunikation med 

människor världen över vilket har underlättat de religiösa rörelsernas användning av tjänsten. 

Artikeln presenteras i antologin Religion on the Internet: Research Prospects and Promises 

(2000) redigerad av Jeffrey K. Hadden och Douglas E. Cowan. Göran Larsson har däremot 

inriktat sig på Internet och religion på ett generellt plan. I Virtuell religion (2002) beskriver 

författaren olika attityder samt inställningar till Internet, som finns i samband med religion. 

Han diskuterar även hur religiösa hemsidor förhåller sig till den ökade valmöjlighet som 

Internet erbjuder.  

  

J. Gordon Melton är författaren till The Church of Scientology. Studies in contemporary 

religion (2000) och han ger i boken en deskriptiv bild över Scientologikyrkan och dess 

grundläggande trossatser, samt för en diskussion huruvida scientologi bör ses som en religion 

eller inte. L. Ron Hubbard har bland annat skrivit Scientologi en ny syn på livet (2007) och 

boken är en samling av tidigare skrifter. Den bygger på Hubbards upptäckter och innehåller, 

enligt författaren, en omfattande syn på livet. Peter Åkerbäck har i artikeln Scientologikyrkan, 

som ingår i antologin Religion i Sverige (2008) redigerad av Ingvar Svanberg och David 

Westerlund, mycket kortfattat beskrivit Scientologikyrkans grundare samt dess tro och lära.  

Ytterligare en författare som på liknande sätt beskrivit Scientologikyrkan är Liselotte Frisk. 

Hon skriver i Nyreligiositet i Sverige. Ett religionsvetenskapligt perspektiv (1998) om olika 

nyreligiösa rörelser, som till exempel Livets Ord, New Age och Dragon Rouge.  

 

Antologin Scientology (2009) har redigerats av James R. Lewis och boken innehåller olika 

artiklar som behandlar olika områden inom scientologin. William Sims Bainbridge är 

författaren till artikeln The Cultural Context of Scientology och beskriver hur scientologin är 

uppbyggd och gör kopplingar mellan scientologi och teknologi. Han kommer fram till att 

scientologi inte är ett isolerat fenomen utan kan bäst förklaras genom kulturella ursprung och 

släktskap. Han diskuterar även huruvida Scientologikyrkan kommer att växa eller minska i 

storlek framöver. I Researching Scientology: Perceptions, Premises, Promises, and 

Problematics skriver artikelförfattaren Douglas E. Cowan om förhållandet mellan 

Scientologikyrkan och media samt för en diskussion huruvida scientologi är en religion eller 

inte. I artikeln Making Sense of Scinetology: Prophetic, Contractual Religion beskriver David 
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G. Bromley scientologikyrkans historia samt deras kosmologi, ritualer och hur deras 

organisation ser ut. Han antar ett sociologiskt perspektiv för att förklara Scientologikyrkan. 

Han ger i likhet med Melton en deskriptiv bild av Scientologikyrkan. Régis Dericquebourg är 

författare till artikeln How Should We Regard the Religious Ceremonies of the Church of 

Scientology? som förklarar Scientologikyrkans olika ceremonier, samt beskriver kortfattat 

kyrkans dianetik och mål.  
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6. Presentation av www.scientologi.se 

www.scientologi.se är den officiella hemsidan för Scientologikyrkan i Sverige. Besökaren 

möter en avancerad hemsida som går i färgerna vitt och blått. Färgkombinationerna ger ett 

lugnt och samlat intryck. På första sidan presenteras sex olika flikar samt en interaktiv 

videokanal. Hemsidan kretsar främst kring genomtänkta och subjektiva videoklipp vilka 

startar omgående när besökaren vistas på hemsidan. Som komplement till de avancerade 

videoklippen finns en text som generellt erbjuder besökaren en sammanfattning av 

videoklippets innehåll.43  

 

Längst upp i det högra hörnet finns det en sökfunktion samt möjlighet att välja mellan sjutton 

olika språk, som exempelvis spanska, engelska eller italienska. Det finns även möjlighet att 

dela hemsidan med andra via olika nätgemenskaper som till exempel Facebook, Twitter eller 

MySpace. Gemensamt för alla flikar, även för förstasidan, samt den interaktiva videokanalen 

är att det finns nio olika klickbara ikoner. De beskrivs som ”Globala samhällsförbättrande och 

humanitära program som sponsras av Scientologi-kyrkan”.44 

 

I vänsterspalten finner besökaren ofta ställda frågor samt en annons vilken fungerar som en 

hänvisning till en av L. Ron Hubbards böcker. Gemensamt för alla flikar är att det längst ner 

på sidan presenteras olika länkar till Scientologikyrkans olika internationella hemsidor, vilka 

alla är utformade enligt samma modell. Det finns även en punkt som kallas för Sajtnavigering 

där besökaren länkas vidare till en annan flik, vilken presenterar information om det valda 

ämnet. Den sista punkten kallas för Globala samhällsförbättrande och humanitära program 

som sponsras av Scientologi-kyrkan och även denna består av länkar som är relaterade till 

ämnet. Övriga punkter som presenteras är Sajtkarta, Sajtkarta för videokanalen, Frågor, 

Kontakta, Platser och Copyright och varumärken. Under de här länkarna kan besökaren bland 

annat hitta närmsta kyrka, samt få en överblick över innehållet på hemsidan.45 Besökaren kan 

här även kontakta kyrkan via ett svarsformulär där individen fyller i namn, e-postadress, land, 

postnummer, yrke samt vilket ärende frågan gäller.46  

                                                 

 
43 www.scientologi.se 2010-12-02, 09.00 
44 www.scientologi.se/# 2010-12-02, 10.33 
45 www.scientologi.se 2010-12-02, 11.00 
46 www.scientologi.se/contact.html 2010-12-06, 09.43 
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6.1 Gemensamma drag för samtliga videoklipp 

Överlag har de medverkande individerna kreativa förmågor vilka de får använda i sina yrken. 

Oavsett yrke är inställningen positiv och de ser många möjligheter till att hjälpa andra i sitt 

arbete. Gemensamt för alla är att de uttrycker positiva känslor kring Scientologikyrkan då den 

har hjälpt dem att hjälpa andra och förbättrat deras livssituation markant. Individerna har 

hittat tillbaka till sig själva och mår nu avsevärt bättre och bemöter dessutom eventuella 

problem på ett säkrare sätt. De medverkande personerna benämner scientologin som deras 

religion, vilken har hjälpt dem genom svåra kriser under livets gång.47  

 

Totalt är det fyra olika berättarröster, tre män och en kvinna, som leder besökaren genom 

videoklippen. Fördelningen av berättarrösterna är alltså starkt snedfördelad då den kvinnliga 

berättaren endast förekommer i ett videoklipp, nämligen i klippet om vad mänskliga 

rättigheter är. Berättarrösterna liksom de rörliga bilderna, präglas av en mycket positiv 

jargong där scientologin beskrivs som en starkt hjälpande hand för individen och samhället i 

stort. Berättaren har, i videoklippen, överlag en lugn och behaglig framställning men 

förmågan att skifta prosodi, på ett behagligt sätt, varierar mellan de olika rösterna.48  

 

Fortsättningsvis är det ett vanligt inslag, i de videoklipp där Scientologikyrkan presenterar 

sina olika hjälporganisationer och deras vikt för samhället, att klippen inleds med suddiga 

verklighetsbilder. Exempel på detta är krigsbilder från runt om i världen eller bilder på utsatta 

barn. När Scientologikyrkan presenteras blir bilden klar och stämningen, såväl som musiken, 

blir positiv.49  

 

6.2 L. Ron Hubbard 

Under fliken L. Ron Hubbard återfinns information om scientologins grundare. Omedelbart 

när besökaren klickat på fliken presenteras ett videoklipp, på 10.25 minuter, om L. Ron 

Hubbards liv. Videoklippet inleds med en kort text om klippets vikt för att förstå scientologin 

och dess grundare. Inledningen av texten lyder: ”Då varje förståelse av en religion inbegriper 

                                                 

 
47 www.scientologi.se 2010-12-03, 08.33 
48 www.scientologi.se 2010-12-03, 08.33 
49 www.scientologi.se 2010-12-03, 08.33 
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att man förstår dess grundare, presenterar vi en kort krönika över Scientologins grundare L. 

Ron Hubbard”.50 En manlig berättarröst leder besökaren genom de svartvita bilderna och 

klippen som beskriver Hubbards liv, samtidigt som musik spelas i bakgrunden. Språket som 

används är ett mellanting mellan akademiskt och vardagsspråk. I texten nedanför videoklippet 

finns det även möjlighet att klicka sig vidare för mer information om begrepp som nämns, 

dessutom finns det en länk till L. Ron Hubbards officiella hemsida som även den är tekniskt 

framstående.51 

 

Informationen som presenteras kring L. Ron Hubbard överensstämmer med den litteratur vi 

har tagit del av. Det bör dock nämnas att informationen är mer ingående, samt att 

presentationen på hemsidan är mer förskönad än vad den presenterade litteraturen är. Ett 

exempel på detta är att hemsidan framställer Hubbard med gudalika egenskaper. Detta visar 

sig bland annat genom att han presenteras som en undergörare samt att han kan bota sjuka. 

Det går även att koppla samman med bilden som kristendomen har kring Jesus, vilket Cowan 

även beskriver.52  

 

6.3 Trossatser och religiösa bruk 

Under denna flik presenteras viktiga grundprinciper. Den första underrubriken är Vad 

scientologer säger om Scientologi och här beskriver scientologer hur de ser på sin religion, då 

med fokus på att hjälpa andra och hur de själva har blivit hjälpta. Enligt Melton lärde Hubbard 

ut att handlingar vilka hjälper majoriteten, samt skadar så få som möjligt, är goda 

handlingar.53 Hubbard själv uttrycker att: ”En scientolog kan göra en person frisk, lycklig och 

skänka honom personlig odödlighet, bara genom att vända sig till människans ande”.54 I likhet 

med litteraturen visar det aktuella videoklippet på att det, för scientologer, är av största vikt att 

hjälpa andra. Det är rent av ett måste. Klippet avslutar med att visa adressen till den 

internationellt officiella hemsidan, www.scientology.org.55  

 

                                                 

 
50 www.scientologi.se/l-ron-hubbard.html 2010-11-22, 09.59 
51 www.scientologi.se/l-ron-hubbard.html 2010-11-22, 10.15 
52 Cowan, Douglas E (2009) s. 63.   
53 Melton, Gordon J (2000) s. 34. 
54 Hubbard, Ron L (2007) s. 27. 
55 www.scientologi.se/what-is-scientology/the-scientology-creeds-and-codes.html 2010-11-22, 11.46. 
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Den andra underrubriken heter Scientologi-kyrkans trosbekännelse och videoklippet inleds 

med en rullande text som förklarar trosbekännelsen, samt när och varför Hubbard skrev 

denna. I likhet med de andra filmerna spelas musik i bakgrunden och en berättarröst är 

närvarande, då denna läser upp trosbekännelsen samtidigt som texten syns i klippet. Under 

tiden som trosbekännelsen läses upp ligger scientologernas korssymbol i bakgrunden. 

Trosbekännelsen är till formen full av upprepningar, det vill säga den följer samma mönster. 

Som exempel kan här nämnas att den innehåller: ” Att varje människa har en oförytterlig rätt 

till […]” 56 inte mindre än sju gånger. Avslutningsvis rekommenderar videoklippet vidare 

läsning i En beskrivning av Scientologin som kan begäras kostnadsfritt. Det här är, enligt 

Bromley, någonting som är ganska ovanligt inom scientologin då mycket har en avgift 

eftersom scientologin har vävt samman religion och ekonomi. ”For Scientology, the business 

is a church and the church is a business”.57 Bromley skriver att både individer och 

organisationer får direktbetalning när de värvar nya medlemmar samt när de får redan 

etablerade medlemmar att registrera sig för högre kurser.58  

 

Inne i en Scientologi-kyrka är den tredje underrubriken och videoklippet beskriver att det 

finns över 7500 Scientologikyrkor i världen. Videoklippet baseras på medlemmars berättelser 

kring hur kyrkan är konstruerad och vad den används till. Samtidigt som medlemmarna 

berättar visas rörliga bilder från Scientologikyrkor som är modernt utformade. Kyrkan 

beskrivs som en andlig högskola där besökare kan studera valfritt ämne, allt från hur 

individen kommunicerar med andra människor till dianetik. Medlemmarna förklarar att det i 

de avsatta studierummen är tillåtet att tillhöra vilken religion som helst. Det framkommer 

även att kyrkan anordnar söndagsbetraktelser samt olika ceremonier, som exempelvis 

bröllopsceremonier, namngivning och begravning.59 Enligt Dericquebourg läser prästen, 

under söndagsbetraktelsen, först ett välkomsttal för att sedan fortsätta med att förklara varför 

kyrkan grundades och en tyst bön hålls. Efter detta följer trosbekännelsen och sedan läser 

prästen en text skriven av L. Ron Hubbard. Församlingen får sedan ställa frågor som berör det 

tidigare lästa. Avslutningsvis tackar prästen församlingen för att de deltagit genom att påpeka 

                                                 

 
56 www.scientologi.se/what-is-scientology.html 2010-11-22, 13.00 
57 Bromley, David G (2009) s. 98. 
58 Bromley, David G (2009) s. 99.  
59 Dericquebourg, Régis. How Should We Regard the Religious Cermonies of the Church of Scientology? (165-
182) i:  Scientology. Lewis, James R (red) (Oxford University Press, 2009) s.167f.  
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att medlemmarna ska tillämpa det som de lärt sig, under betraktelsen, i sitt vardagliga liv.60 

Även i detta videoklipp hänvisas besökaren till www.scientology.org.61 

 

I den fjärde underrubriken Scientologins grundprinciper presenteras fem grundprinciper inom 

religionen. I samtliga klipp dyker det upp en annons där boken En ny syn på livet 

rekommenderas och besökaren hänvisas i slutet till en fördjupningsbok. Genomgående för de 

fem inslagen är att det finns musik i bakgrunden, samt att informationen i videoklippen är 

svår att ta till sig om besökaren ifråga inte har fördjupade kunskaper sedan tidigare. Den 

första grundprincipen som introduceras kallas för människans delar och här presenteras vad 

människan består av; kropp, sinne och thetan. Princip nummer två handlar om de åtta 

dynamikerna och videoklippet betonar vikten av balans i dessa för att individen ska kunna 

överleva på bästa sätt. Den emotionella tonskalan presenteras som tredje punkt och den 

innebär att individen bör befinna sig så högt upp på skalan som möjligt för att underlätta 

kommunikation. Den fjärde principen som presenteras är beståndsdelarna i förståelse och den 

förklarar beroendeförhållandet mellan de komponenter som behövs för att en individ ska 

kunna kommunicera. En introduktion till Scientologi-auditering är den sista grundprincipen 

som förklarar hur auditering går till, samt vilka effekter den kan ha.62  

 

Den femte underrubriken heter En introduktion till Dianetik och handlar om dianetik och dess 

betydelse för Scientologikyrkan. Rubriken består av tre olika underrubriker som alla 

behandlar olika delar av dianetiken. Den första heter Dianetik: en introduktion och beskriver 

vad dianetiken innebär, samt dess framväxt. Den andra punkten heter Dianetik: personliga 

berättelser och här finns 34 videoklipp med personer som förklarar vilken effekt dianetiken 

har på deras liv. Genomgående för inslagen är att personen i fråga har lärt sig att hantera sina 

känslor, hjälpa andra samt att radera problem för att nå lycka. Den tredje rubriken heter 

Dianetik över hela världen och här beskrivs hur och när dianetiken sprids över världen. 

Inslaget är en renodlad reklam för Hubbards bok Dianetik: hur tanken påverkar kroppen.63  

 

                                                 

 
60 Dericquebourg, Régis (2009) s. 168ff.  
61 www.scientologi.se/what-is-scientology.html 2010-11-22, 12.55 
62 www.scientologi.se/what-is-scientology.html 2010-11-22, 13.00 
63 www.scientologi.se/what-is-scientology.html 2010-11-24, 13.30 
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Den sista underrubriken heter Kärlek och hat – vad är storhet? och här förklaras skillnaden 

mellan kärlek och hat. Det övergripande budskapet i videoklippet är att kärlek leder till storhet 

och styrka medan hat leder till fördärv och katastrof. Videoklippet baseras på Hubbards 

Scientologi: en ny syn på livet och kapitlet som heter Vad är storhet?. Hela kapitlet läses upp 

samtidigt som det rullar rörliga bilder och bakgrundsmusik spelas.64  

 

6.4 Scientologin idag 

Den tredje fliken heter Scientologin idag och omfattar sju underrubriker. Den första 

underrubriken är Nya Scientologi-kyrkor och här presenteras 34 olika Scientologikyrkor runt 

om i världen. Kring varje kyrka finns det två olika videoklipp, ett som ger besökaren en 

rundvandring i den aktuella kyrkan och ett klipp som visar invigningen av kyrkan. 

Gemensamt för visningarna är att miljön är lugn och harmonisk, det finns gott om utrymme, 

samt att arkitekturen inne i kyrkorna har en modern utformning.65 Enligt Bromley är många 

kyrkor utformade efter en varuhusmall för att medlemmarna ska känna igen sig samt känna 

sig bekväma i kyrkans atmosfär.66 Samtliga kyrkor har ett reningscenter, kapell, akademi för 

utbildning av auditörer, bokhandel med försäljning av Hubbards böcker, informationscenter, 

Hubbards vägledningscenter, auditeringsrum, samt ett kontor som är avsatt för Hubbard. I 

bakgrunden ligger en berättarröst som leder besökaren genom de olika rummen samt förklarar 

kopplingar mellan kyrkan och den aktuella staden. Ett exempel på detta är att det i 

reningscentret är placerad en bild som representerar staden. I samtliga inslag beskriver 

berättarrösten Scientologikyrkan som den ideala kyrkan, där alla är välkomna. I videoklippen 

kring de olika invigningarna framträder det viktiga personer för samhället som borgmästare, 

delstatsrepresentant samt en del kända skådespelare. Ett stort fotografi av grundaren finns 

uppställt vid varje invigning. De olika talarna beskriver hur Scientologikyrkan kommer att 

hjälpa samhället med bekymmer som finns i den aktuella staden.67  

 

Underrubrik nummer två är Kommande Scientologi-kyrkor och här finns 11 videoklipp över 

kommande kyrkor runt om i världen. I likhet med ovanstående punkt visas här en 

rundvandring med tillhörande beskrivning över den aktuella kyrkan. Den tredje underrubriken 

                                                 

 
64 www.scientologi.se/what-is-scientology.html 2010-11-24, 13.45 
65www.scientologi.se/churches/churches-of-scientology.html 2010-11-24, 13.55  
66 Bromley, David G (2009) s. 97. 
67 www.scientologi.se/churches/churches-of-scientology.html 2010-11-24, 14.05 
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är Avancerade organisationer och den består av tre videoklipp, vilka beskriver tre kommande 

avancerade organisationer som planeras att byggas i Afrika, Kanada och Mexico. Enligt 

klippen är det i de här avancerade organisationerna som medlemmar ska avancera till total 

frihet i en lugn och harmonisk miljö. Organisationerna är utformade på liknande sätt som 

kyrkorna och benämns som ideala platser för medlemmarna.68  

 

Flag Land Base är den fjärde underrubriken och beskriver hur den avancerade organisationen 

Flag ser ut och används av församlingsmedlemmar världen över. Det finns även ett videoklipp 

över ett hotell där kyrkan kan ha mottagningar, fester och konferenser. Berättarrösten 

beskriver Flag med orden ”navet i scientologins värld”69. Även Bromley skriver om Flag 

Service Organization, vilken används av medlemmar vars mål är att nå de högre nivåerna 

inom scientologin. Vidare förklarar författaren att organisationen befinner sig inom 

paraplybegreppet ”Church of Scientology International”.70 Freewinds, den femte 

underrubriken, är ett kryssningsfartyg som befinner sig i Karibien och här erbjuds 

medlemmarna en störningsfri miljö för att nå de högre nivåerna. I likhet med övriga 

avancerade organisationer erbjuder kryssningsfartyget vägledning och utbildning.71  

 

Den sjätte underrubriken är Att få ut Scientologi till världen och i videoklippet presenteras hur 

Bridge Publication Inc, samt New Era arbetar för att sprida L. Ron Hubbards budskap över 

världen. Berättarrösten påpekar att allt är datoriserat, vilket gör anläggningarna unika. I 

anläggningarna produceras allt från L. Ron Hubbards böcker till cd-skivor med hans 

föreläsningar. Den sista och sjunde underrubriken är Inne i Golden Era Productions. Här 

berättas hur filmer, dokumentärer och föreläsningar produceras, redigeras och restaureras. 

Arbetarna/medlemmarna ser det som en ära att arbeta på företaget då deras arbete leder till att 

de, som de själva utrycker det, ”räddar liv”.72 

 

                                                 

 
68 www.scientologi.se/churches/churches-of-scientology.html 2010-11-25, 08.31 
69 www.scientologi.se/churches/flag-land-base.html 2010-11-25, 08.48 
70 Bromley, David G (2009) s. 97.  
71 www.scientologi.se/churches/churches-of-scientology.html 2010-11-25, 09.50 
72 www.scientologi.se/churches/churches-of-scientology.html 2010-11-25, 10.30 
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6.5 Frivilligpastorer 

Under denna flik finns två underrubriker varav den ena är Ger effektiv hjälp och här förklaras 

hur frivilligpastorerna kan hjälpa och har hjälpt till vid olika katastrofer från tsunamin och 

händelserna vid World Trade Center, till drogavvänjning och hjälpa elever som misslyckas i 

skolan. Frivilligpastorerna agerar efter mottot: ”Det GÅR att göra något åt det”.73 

Videoklippet inleds med bilder i bruseffekt som visar olika hemska händelser som ägt rum i 

världen, för att sedan övergå till en tydlig och klar bild i samband med att frivilligpastorerna 

introduceras. Avslutningsvis visas adressen till frivilligpastorernas officiella hemsida: 

www.volunteerministers.org.74 

 

Frivilligpastorernas samarbetspartners är den andra underrubriken och videoklippet 

innehåller intervjuer med personer som agerat hjälparbetare vid olyckor. Katastrofer som 

belyses är händelserna vid World Trade Center, terrorbombningarna i London, tsunamin i 

Asien och orkanen Katrina. Alla medverkande i filmen; poliser, ambulanssjukvårdare, 

politiker och brandmän lovordar frivilligpastorernas arbete. Informanterna beskriver att 

pastorerna utför ett effektivt arbete, inte överger någon som vill tala, samt ger arbetarna en 

positivare inställning.75  

  

6.6 Ofta ställda frågor 

Fliken Ofta ställda frågor skiljer sig från de tidigare flikarna, då det här inte presenteras några 

nya videoklipp utan istället är en löpande text som besvarar vanliga frågor kring scientologin 

och dess organisation. Fokus ligger på L. Ron Hubbard, grundläggande tankar inom 

religionen samt dess organisation. Exempel på frågor som besvaras är: ”Vad är 

Scientologi?”76 ”Varför är Scientologin en kyrka?”77 ”Hur styrs och förvaltas Scientologi-

kyrkorna?”78 ”Tror Scientologer att L. Ron Hubbard var som Jesus Kristus?”79 

 

                                                 

 
73 www.scientologi.se/activity/volunteer-ministers/volunteer-ministers.html 2010-11-25, 10.52 
74 www.scientologi.se/activity/volunteer-ministers/volunteer-ministers.html 2010-11-25, 11.00 
75 www.scientologi.se/activity/volunteer-ministers/volunteer-ministers.html 2010-11-25, 11.07 
76 www.scientologi.se/faq.html 2010-11-25, 13.30 
77 www.scientologi.se/faq.html 2010-11-25, 13.30 
78 www.scientologi.se/faq.html 2010-11-25, 13.30 
79 www.scientologi.se/faq.html 2010-11-25, 13.30 
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6.7 Böcker 

Under fliken Böcker finns det fyra olika kategorier: böcker, ljudböcker, 

introduktionsföreläsningar och dvd:er. Väljer besökaren att titta på till exempel underrubriken 

böcker, dyker det upp en översikt över relevanta böcker som personen ifråga kan klicka på för 

vidare information och beställning. Det beställda materialet skickas hem till besökaren 

fraktfritt och det finns möjlighet att beställa materialet på olika språk. En kostnadsfri katalog 

visas via en annons.80  

 

6.8 Scientologins interaktiva videokanal 

Via startsidan kan besökaren klicka sig vidare till en interaktiv videokanal där alla videoklipp 

från www.scientologi.se finns samlade under olika underrubriker. Besökaren möts av en 

väldigt modern hemsida där det finns rullande smakprov ur de olika rubrikerna. Bakgrunden 

är ett landskap som är lugnt och harmoniskt med mycket blåa och gröna färger. Besökaren 

kan välja mellan sjutton olika språk samt har möjlighet att dela med sig av sidan till andra via 

Twitter, Facebook, Myspace samt e-post.81  

 

6.8.1 Träffa en Scientolog 

Denna rubrik innehåller omkring 300 videoklipp där scientologer berättar om vad deras 

religion betyder för dem. Besökaren har möjlighet att välja ordningen på videoklippen genom 

att sortera scientologerna efter världsdel, land eller yrke. Yrkesindelningen är följande: sport, 

olika konstarter, utbildning, familj, yrkesutbildade, hälsovård, affärsvärlden och management. 

Könsfördelningen inom de här videoklippen är något snedfördelad då män motsvarar 62 

procent medan kvinnor motsvarar 38 procent. De yrken som skiljde sig mest åt var 

affärsvärlden, där 13 män och 3 kvinnor var representerade, samt inom familjen, där 5 män 

och 19 kvinnor var representerade. Inom management, 8 män och 6 kvinnor, och utbildning, 

11 män och 5 kvinnor, var fördelningen mellan könen mer jämlik.82  

 

Det som informanterna rent generellt förmedlar är att scientologin har hjälpt dem inom flera 

områden av deras liv. Exempel på detta är att de har blivit bättre på att kommunicera med 

                                                 

 
80 www.scientologi.se/books/catalog/beginning-books/product.html 2010-11-25, 14.13 
81 www.scientologi.se/videos.html#/videos 2010-11-25 14.45 
82 www.scientologi.se/videos.html#/videos/world-map 2010-11-26, 11.00 
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andra människor, de har fått förmågan att hjälpa andra, de har en positiv inställning till livet, 

de får mer framgång och stressar mindre, samt det finns inga begränsningar för dem att nå 

sina mål i livet. Den typiska informanten är en 30-35 år gammal frisk amerikan som är 

mycket glad och positivt inställd till scientologin och livet och klarar dessutom av att ha 

många bollar i luften83. Enligt Liselotte Frisk läggs det mycket fokus på en persons andliga 

utveckling inom scientologin:”[…] utvecklingen handlar om att bli mer och mer utpräglad 

som person, mer och mer uttalat sig själv. Målet är att göra individen kapabel att leva ett 

bättre liv, att få fullständig frihet och förmåga”.84 Strukturen i videoklippen följer, generellt 

sett, en likadan mall där klippet inleds med att informanten presenterar sitt namn och yrke för 

att vidare prata om vilken roll scientologin har i deras liv och avslutar med att säga deras 

namn, yrke och ”jag är scientolog”.85  

 

6.8.2 Hur vi hjälper 

Under den här fliken finner besökaren två videoklipp som fungerar som reklaminslag över de 

hjälpinsatser som Scientologikyrkan har. Inslagen består främst av olika siffror kring hur 

många individer kyrkan hjälper både dagligen och årligen. Berättarrösten fungerar här endast 

som ett komplement till de siffror som presenteras. Tempot i videoklippen är relativt högt, 

vilket gör det svårt för besökaren att hinna med att registrera all den information som 

redovisas. Ett av videoklippen presenterar olika hjälporganisationer som på något sätt har 

koppling till Scientologikyrkan och påpekar att de sprider fakta om droger och mänskliga 

rättigheter, samt sponsrar samhällsinsatser. De olika hjälporganisationerna bedrivs icke-

konfessionellt och drivs inte för att gå med vinst.86 

 

6.8.3 Vägen till lycka 

Vägen till lycka innehåller fyra stycken underrubriker som alla fokuserar på hur människor 

enklast och bäst når lycka. Den första underrubriken är Vägen till lycka: en icke-religiös 

moralkodex och här beskrivs hur moralkodexen används världen över. Videklippet redovisar 

att denna moralkodex är oberoende av religiös trosuppfattning och är baserad på sunt förnuft, 

                                                 

 
83 www.scientologi.se/videos.html#/videos/world-map 2010-11-26, 11.05 
84 Frisk, Liselotte (1998) s. 130. 
85 www.scientologi.se/videos.html#/videos/world-map 2010-11-26, 11.05 
86 www.scientologi.se/videos.html#/videos/what-we-do 2010-11-26, 13.30 
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vilket innebär att den passar alla, oavsett religion, ras och kön. Vägen till lycka finns 

publicerad i ett häfte och är tillgänglig för företag och personer runt om i världen.87  

 

Den andra underrubriken är Vägen till lyckas infobudskap och här förklaras de 21 

levnadsreglerna genom lika många reklaminslag. På vänstersidan om videklippet finns det 

allmän information, om vägen till lycka, som förklarar levnadsreglernas betydelse. 

Gemensamt för inslagen är att individen råkar ut för något negativt, ett problem, som han/hon 

måste lösa vilket resulterar i att klippet slutar i en positiv anda. Levnadsreglerna påminner till 

stor del om moraliska värderingar som finns gemensamt för många religioner. Exempel på 

levnadsreglerna är: mörda inte, blomstra och lyckas, var måttlig, älska och hjälp barn samt 

skydda och förbättra din miljö.88  

 

Vägen till lycka på film utdrag är den tredje underrubriken och den består av tre videoklipp, 

vilka fungerar som reklam och vidare förklaring för vägen till lycka. Två av videoklippen 

förklarar levnadsregel nummer 13, stjäl inte, och nummer 21, blomstra och lyckas, mer 

ingående.89 Den fjärde underrubriken är Vägen till lycka-stiftelsen och visar invigningen av 

vägen till lycka-stiftelsen. I likhet med tidigare invigningar talade olika framstående personer 

och andra betydelsefulla individer intervjuades angående stiftelsens betydelse90.  

 

6.8.4 Applied Scholastics 

Fliken omfattar två stycken videoklipp som beskriver vad Applied Scholastics innebär och 

vilken effekt den har på undervisning och elevernas läsförmåga. Applied Scholoastics grundar 

sig på L. Ron Hubbards studieteknologi som höjer elevernas läs- och skivkunnighetsnivå. Då 

studietekniken blivit väldigt uppskattad har det resulterat i att specialiserade skolor och 

lärarutbildningar har uppkommit.91 Bromley förklarar kort att Hubbards studieteknik syftat till 

                                                 

 
87 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/the-way-to-happiness-a-non-religious-moral-code 2011-26, 
13.30 
88 www.scientologi.se/videos.html#/videos/the-way-to-happiness/twth-psas 2010-11-26, 13.33 
89 www.scientologi.se/videos.html#/videos/the-way-to-happiness/twth-film 2010-11-26, 13.45 
90www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/the-way-to-happiness/the-way-to-happiness-foundation 
2010-11-26, 14.00 
91www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/applied-scholastics/answers-for-better-education-and-
literacy 2010-11-26 14.30 
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att lära studenterna att studera mer effektivt,92 vilket överensstämmer med den bild som 

presenteras på hemsidan. Det andra videoklippet visar barn och föräldrar som beskriver vilken 

innebörd den nya studieteknologin har haft för dem.93 De båda klippen avslutas genom att 

hänvisa till www.appliedscholastics.org för vidare information.94 

 

6.8.5 Criminon 

Criminon är en organisation som förebygger återfall till en kriminell bana. Videoklippet 

beskriver att Scientologikyrkan stödjer organisationen, vilket bland annat visar sig genom att 

Criminon använder sig av vägen till lycka häftet för att nå önskat resultat. Behandlingen går 

ut på att personen tar itu med själva roten av det kriminella beteendet, vilket leder till att den 

behandlade blir mindre aggressiv, bättre på att kommunicera med andra och lär sig att ta 

ansvar för sina egna handlingar. Klippet avslutas med en hänvisning till www.criminon.org.95 

 

6.8.6 Narconon 

Det första videoklippet handlar, i likhet med Criminon, om Narconon som organisation. De 

strävar efter ett drogfritt samhälle genom att arbeta förebyggande och ge rehabilitering. 

Programmet grundar sig på L. Ron Hubbards upptäckter och stöds av Scientologikyrkan. 

Rehabiliteringen inleds med en avtändning, där den behandlade ska bli kvitt sitt beroende. 

Efter detta följer en rening då drogerna ska försvinna ur individens kropp. Det sista steget lär 

den rehabiliterade att ta kontroll över sitt liv. Avslutningsvis hänvisas besökaren till 

www.narconon.org för vidare information.96 Bromley skriver att Narconon erbjuder 

rehabilitering och utbildning i drogfrågor. Rehabiliteringen innebär att den behandlade får 

använda auditering, sitta i en bastu, följa en strikt diet och äta vitaminer. Narconon baseras på 

Hubbards tankar om att droger och gifter förhindrar den spirituella utvecklingen.97 Det andra 

videoklippet visar personer som deltagit i Narconons rehabiliteringsprogram. De beskriver att 

                                                 

 
92 Bromley, David G (2009) s. 98.  
93 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/applied-scholastics/what-students-and-parents-say 2010-11-
26, 14.33 
94 www.scientologi.se/videos.html#/videos/applied-scholastics 2010-11-26, 14.46 
95 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/criminon/criminon-introduction 2010-11-29, 08.00 
96 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/narconon/drug-rehabilitation-and-prevention 2010-11-29, 
08.20 
97 Bromley, David G (2009) s. 97.  



29 
 
 

de blivit av med sitt beroende, har fått förmåga att hjälpa andra, njuter av livet samt har blivit 

en hel människa.98  

 

6.8.7 Antidrog 

Den här fliken är indelad i fyra underrubriker. Den första är Utbildningskampanjen sanningen 

om droger och här beskrivs hur kampanjen går tillväga, det vill säga genom att sprida 

information. Arbetet sker på en global nivå bland annat via informationshäften där sanningen 

om droger presenteras. I en sekvens av videoklippet visas barn som svär att de aldrig ska 

använda droger.99 Den andra underrubriken är Antidrog – infobudskap på tv och här finns det 

16 videoklipp där ungdomar visar och berättar vad som händer vid användning av droger.100 

Gemensamt för samtliga videoklipp är att de avslutas med att hänvisa till 

www.nejtilldroger.org för att besökaren ska få information kring sanningen om droger.101  

 

Sanningen om droger Verkliga människor • Verkliga berättelser är den tredje underrubriken 

där ungdomar ger information om olika droger, till exempel kokain, alkohol, LSD, marijuana 

och receptbelagda medel. De beskriver inkörsporten till deras drogberoende, hur drogen 

tillverkas, vilken effekt den har samt konsekvenser av deras drogmissbruk. Därefter berättar 

samtliga individer om vilka mål de har med livet sedan de blivit drogfria.102 Den fjärde och 

sista underrubriken är Till stöd för en drogfri värld och här berättar ungdomar om droger. 

Videoklippets inledning är en kort sammanfattning av de inslag som finns under Antidrog – 

infobudskap på tv och ungdomarna hänvisar besökaren till www.drugfreeworld.org. Vidare 

berättar högt uppsatta personer och politiker om vilken viktig roll Scientologikyrkan har inom 

detta område. Videoklippet avslutas väldigt tvärt, mitt i en mening, precis som om någonting 

fattas.103  

                                                 

 
98 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/narconon/what-narconon-graduates-say  2010-11-29, 08.38 
99 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/antidrug/the-truth-about-drugs-education-campaign 2010-
11-29, 09.00  
100 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/antidrug/anti-drug-tv-public-service-messages 2010-11-29, 
09.10 
101 www.scientologi.se/videos.html#/videos/antidrug 2010-11-29, 09.20 
102 www.scientologi.se/videos.html#/videos/antidrug/truth-about-drugs-documentary 2010-11-29, 09.30 
103www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/antidrug/in-support-of-a-drug-free-world 2010-11-29, 09.33 
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6.8.8 KMR 

Fliken KMR består av två stycken underrubriker: En introduktion till KMR samt KMRS tv-

annonser och de förklarar att KMR betyder Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Den första 

underrubriken En introduktion till KMR beskriver vad KMR har gjort för samhället.104 

Bromley menar att KMR bygger på Hubbards fientlighet mot psykiatri och att 

Scientologikyrkan hävdar att psykiatrin baseras på ofullständiga teorier, vilka går 

prästerskapets ärenden, där fokus läggs på kontroll istället för tillfrisknande.105 Underrubrik 

två innehåller tre videoklipp och de representerar de tv-annonser som Scientologikyrkan har 

producerat angående KMR. Budskapet videoklippen förmedlar är att psykiatrin, och 

medicinering till följd av detta, leder till sorg och död. I videoklippets slut hänvisas besökaren 

till www.cchr.org för vidare information om det arbete som KMR bedriver.106  

 

6.8.9 Mänskliga Rättigheter 

Mänskliga rättigheter innefattar fem stycken underrubriker och den första är Att förverkliga 

mänskliga rättigheter och videoklippet beskriver hur Scientologikyrkan arbetar för att 

säkerställa mänskliga rättigheter, bland annat genom tidsskriften Freedom. Tidningen har 

garanterat mänskliga rättigheter genom att bland annat engagera sig vid Apartheid. Klippet 

beskriver även en organisation som kallas för Youth for Human Rights International, vilken 

arbetar för att informera ungdomar kring de mänskliga rättigheterna.107 

 

Den andra underrubriken är Vad är mänskliga rättigheter och videoklippet förklarar vilka de 

mänskliga rättigheterna är. En kvinnlig berättarröst ger besökaren en historisk återblick för att 

upplysa varifrån de mänskliga rättigheterna härstammar. Avslutningsvis hänvisas besökaren 

till www.humanrights.com för vidare information.108 Den tredje underrubriken är Ungdomar 

för mänskliga rättigheter infobudskap i tv och består av 30 videoklipp vilka beskriver de, lika 

många, mänskliga rättigheterna.109  

                                                 

 
104 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/cchr/cchr-introduction 2010-11-29, 10.00  
105 Bromley, David G (2009) s. 98.  
106 www.scientologi.se/videos.html#/videos/cchr/cchr_ads 2010-11-29, 10.00 
107www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/human-rights/making-human-rights-a-fact 2010-11-29, 
12.00 
108www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/human-rights/the-story-of-human-rights-doucmentary 2010-
11-29, 13.10 
109 www.scientologi.se/videos.html#/videos/human-rights/hr_psa_chyron 2010-11-29, 13.33 
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United är den fjärde underrubriken och den fungerar som en musikvideo där temat ”enade” är 

budskapet. I slutet av videoklippet visas loggan för Youth.110 Den femte underrubriken är Till 

stöd för mänskliga rättigheter och i videoklippet beskriver olika individer, från hela världen, 

vad Scientologikyrkans insatser gör för de mänskliga rättigheterna. I slutet av videoklippet 

erbjuds kostnadsfri information för intresserade.111 Den sjätte och sista underrubriken är 

Tidsskriften Freedom: en röst för mänskliga rättigheter och här framställs tidsskriftens 

åtaganden och syfte. Olika personer beskriver vad tidningen har inneburit för dem och 

beskriver tidningen i positiva ordalag. Inslaget fungerar som ett reklaminslag för tidningen 

och scientologin. Videoklippet är på engelska och har ingen undertext.112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
110 www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/human-rights/united 2010-11-29, 14.00 
111 http://www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/human-rights/in-support-of-human-rights 2010-11-
29, 15.00 
112 http://www.scientologi.se/videos.html#/videos/category/human-rights/freedom-magazine-a-voice-for-human-
rights 2010-11-29, 15.22 
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7. Analys och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera det budskap som www.scientologi.se 

förmedlar. En frågeställning som vi har valt att basera uppsatsen på är: På vilket sätt 

förmedlar Scientologikyrkan sitt budskap via www.scientologi.se? För att besvara detta 

kommer vi i följande analys att utgå ifrån begreppen religion online och online religion. En 

kortare diskussion kring hur användandet av Internet möjliggör religiöst utövande kommer 

även att föras. 

 

Enligt Helland kännetecknas religion online av en-till-flera kommunikation, vilket innebär att 

de styrande har fullständig kontroll över vilken information som förmedlas via den aktuella 

hemsidan.113 Vår undersökning indikerar att www.scientologi.se ägnar sig åt denna form av 

kommunikation. Studerar vi exempelvis vilka möjligheter besökaren har att interagera med 

övriga besökare och uttrycka sig i skrift är dessa mycket begränsade. Detta eftersom det inte 

finns någon gästbok eller något diskussionsforum tillgängligt utan endast en möjlighet att 

kontakta kyrkan. Kontakten sker via ett välstrukturerat svarsformulär där besökaren bland 

annat fyller i namn och e-postadress för att kyrkan, vid ett senare tillfälle, ska kunna kontakta 

den intresserade. Vår upplevelse är att kontakten sker på Scientologikyrkans villkor, eftersom 

kyrkan har möjlighet att bestämma på vilket sätt och när den intresserade ska kontaktas. På så 

vis kan kyrkan även styra vem det är som får besvara besökarens fråga och gemensamma 

nämnare, till exempel yrke eller postnummer kan nyttjas till kyrkans fördel.  

 

Det faktum att hemsidan inte innehar något diskussionsforum går att tolka på flertalet sätt. Till 

att börja med kan det konstateras att kyrkan, i detta avseende, inte är någon online religion då 

besökarens interagerande begränsas. För det andra, menar vi, att detta kan ha en koppling till 

det faktum att kyrkan är starkt omtalad. Horsfall beskriver att motståndare till scientologin 

länge har försökt att sprida negativ information om Scientologikyrkan via Internet.114 Vår 

tolkning är att den här situationen kan vara en bidragande faktor till varför 

www.scientologi.se inte har ett diskussionsforum, eller en gästbok, då det kan medföra 

negativ publicitet för kyrkan. Vad bristen av diskussionsforum resulterar i är naturligtvis svårt 

att förutse. Det kan dock konstateras att besökarens begränsade möjligheter till 
                                                 

 
113 Helland, Christopher (2000) s. 219f.  
114 Horsfall, Sara (2000) s. 162f. 
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kommunikation med andra besökare kan resultera i att individen tvingas att vända sig till 

andra hemsidor för att föra diskussionen vidare. Viktigt att ha i åtanke i samband med detta är 

att den bild som ges av Scientologikyrkan på andra hemsidor säkerligen inte överensstämmer 

med den bild som www.scientologi.se försöker att förmedla, vilket kan komma att påverka 

besökarens uppfattning om Scientologikyrkan. Barker skriver att en sådan interaktion kan 

resultera i att icke-medlemmar och motståndare har möjlighet att publicera en bild som 

motstrider den bild som den nyreligiösa rörelsen försöker att förmedla.115  

 

Vi menar alltså att bristen på diskussionsforum kan medföra både positiva och negativa 

effekter för den nyreligiösa rörelsen. De positiva effekterna är att rörelsen inte får någon 

negativ publicitet och har även möjlighet att kontrollera den information som presenteras, 

samt på vilket sätt presentationen sker. Effekter som Scientologikyrkan borde uppleva som 

negativa är alltså att besökaren av hemsidan finner kommunikationsmöjligheterna bristfälliga 

och kan därför tänkas vända sig till andra forum. Barker menar, precis som vi, att det finns en 

potentiell risk att besökaren väljer att vända sig till en annan religiös rörelse. Hon skriver 

vidare att Internets möjligheter även står öppna inför den religiösa rörelsens motståndare. 116 

Dock bör här påpekas att det oftast krävs en direktkontakt mellan individ och redan 

införstådda medlemmar för att individen ska bli intresserad och engagerad.117 Denna 

direktkontakt förhindras på www.scientologi.se då ett diskussionsforum saknas.  

 

De styrande inom religionen/rörelsen har, enligt Helland, i religion online fullständig kontroll 

över informationsflödet och presenterar trossystemet på det sätt som de finner lämpligt, utan 

att utövarna får möjlighet att påverka.118 Resultatredovisningen beskriver att den bild som 

förmedlas på www.scientologi.se är väldigt idyllisk och detta är någonting som de högt 

uppsatta inom Scientologikyrkan med största sannolikhet påverkar. Påståendet baseras på att 

samtliga officiella hemsidor kring Scientologikyrkan är utformade enligt samma modell. 

Detta indikerar en samstämmighet, kring den presenterade informationen, mellan 

Scientologikyrkor världen över.  

 

                                                 

 
115 Barker, Eileen (2005) s. 73f. 
116 Barker, Eileen (2005) s. 73f. 
117 Larsson, Göran (2002) s. 68f. 
118 Helland, Christopher (2000) s. 219f.  
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Hemsidan är otroligt informationsrik och besökaren kan få svar på så gott som alla de frågor 

han eller hon funderar kring. Tempot är mycket högt i vissa videoklipp, vilket gör det svårt 

för besökaren att förstå om han eller hon inte har tidigare kunskap om kyrkan. På en språklig 

nivå används det ord som har en stark innebörd och varje mening innehåller viktig 

information om rörelsen. Hemsidans uppbyggnad kräver att besökaren klickar sig vidare för 

att nå information, vilket i sin tur resulterar i att besökaren hamnar i en ”djungel av klick” och 

det är därmed lätt att missa videoklipp.  

 

Frisk skriver att Scientologikyrkan har hemligt material som presenteras för medlemmarna 

endast när de nått den aktuella nivån.119 Detta menar vi är intressant att diskutera i samband 

med den information som presenteras på hemsidan. Den bild som www.scientologi.se 

förmedlar är att Scientologikyrkan är både öppen och klarspråkig. Viktigt att notera är att 

www.scientologi.se här förmedlar en motsatt bild av det som Frisk beskriver. Dock skriver 

Frisk att det hemligstämplade materialet endast gäller de högre nivåerna120 och information 

kring dessa finns inte på hemsidan. Vi tycker oss här kunna utläsa att www.scientologi.se 

förmedlar en snedvriden bild av Scientologikyrkan, då fullständig information om rörelsen 

inte presenteras. Detta trots ett informationsrikt innehåll.  

 

Det material som presenteras på hemsidan är, enligt oss, starkt tendentiöst vilket naturligtvis 

är att förvänta sig. Detta visar sig bland annat genom den idylliska bild som kyrkan förmedlar. 

Personerna som medverkar i videoklippen beskriver att de har fått en mer positiv livssyn 

sedan de anslutit sig till Scientologikyrkan. Utövarna i fråga är glada, friska, vackra, 

normalbyggda, problemfria samt har ett oklanderligt utseende. Vi har även konstaterat att 

personerna i videoklippen generellt sett har talets gåva, det vill säga att de får samtalet med 

kameran att låta naturligt. Personerna uttrycker sig i positiva ordalag om Scientologikyrkan 

och får informationen att låta sanningsenligt, engagerande och övertygande vilket kan 

resultera i att besökaren blir intresserad av rörelsen. Horsfalls undersökning, i likhet med vår, 

visar att Scientologikyrkan försöker förmedla en bild där medlemmarna är starkt positiva till 

kyrkan och att medlemskapet har frambringat de bästa egenskaperna hos dem.121 Denna bild 

                                                 

 
119 Frisk, Liselotte (1998) s. 131. 
120 Frisk, Liselotte (1998) s. 131. 
121 Horsfall, Sara (2000) s. 160ff. 



35 
 
 

är ständigt återkommande i den information och de videoklipp som presenteras på hemsidan 

och bidrar till en idyllisk framställning av scientologin. Det krävs därför en källkritisk 

granskning från besökaren för att få en sanningsenlig bild av Scientologikyrkan. Då bilden 

som presenteras är ett inifrånperspektiv kan det vara av största vikt att besökaren även baserar 

sin kunskap på andra källor, eftersom enbart hemsidan inte är en tillräcklig källa.  

 

Efter att ha studerat www.scientologi.se har det för oss blivit tydligt att Scientologikyrkan inte 

endast befinner sig i den virtuella världen. Hemsidan förmedlar även sitt budskap via andra 

kanaler, som till exempel genom TV via reklaminslag. De här reklaminslagen finns även på 

hemsidan, där besökaren kan ta del av dem och deras budskap. Gemensamt för 

reklaminslagen är att de inleds med att visa/berätta hur hemskt den nuvarande världen är, för 

att sedan påvisa hur Scientologikyrkan förändrar den till någonting bättre. Vi upplever att 

Scientologikyrkans medverkan i TV samt deras stöd till olika existerande hjälporganisationer, 

stödjer teorin att Scientologikyrkan tillhör begreppet religion online. Detta bland annat 

eftersom individen inte behöver vara aktiv i sitt sökande kring rörelsen då möten kan ske via 

TV-apparaten eller via möte på stan. Dock bör här nämnas att videoklippen inte visats i den 

svenska televisionen, utan i USA. Helland menar att ett aktivt utforskande av religioner på 

Internet kännetecknar online religion.122 Viktigt att nämna i samband med detta är att det är 

vår tolkning och att vi i exemplet ovan överför begreppen på en vardaglig verklighet.  

 

Det beskrivs på hemsidan att Scientologikyrkan genomför ceremonier, söndagsbetraktelser 

och ritualer i deras kyrkor vid bestämda tillfällen. Även detta indikerar att Scientologikyrkan 

är en religion online, då ceremonier och ritualer bedrivs i verkligheten och det finns inte 

möjlighet att utöva dem via www.scientologi.se. Enligt Larsson har det idag blivit allt 

vanligare att utöva ritualer på Internet och detta är någonting som karakteriserar online 

religion.123   

 

Vid studerandet av www.scientologi.se har vi konstaterat att hemsidan är välstrukturerad och 

tekniskt framstående, vilket ger intrycket av en seriös och ambitiös rörelse. För att förmedla 

sitt budskap i videoklippen används det på hemsidan manliga och kvinnliga berättarröster. Det 

                                                 

 
122 Helland, Christopher (2000) s. 214.  
123 Larsson, Göran (2008) s. 81ff.  
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går inte att undgå att upptäcka snedfördelningen mellan berättarrösterna då det endast finns ett 

videoklipp där berättarrösten är kvinnlig. Eftersom hemsidan i övrigt är mycket genomtänkt 

och välplanerad menar vi att detta inte kan vara en ren tillfällighet. I videoklippet, där 

berättarrösten är kvinnlig, sätts mänskliga rättigheter i fokus och berättaren spelar på sin 

kvinnlighet genom att gestalta sig som sårbar och besviken. Vi har även registrerat att män 

motsvarar 62 procent medan kvinnor motsvarar 38 procent i videoklippen ”Träffa en 

scientolog”,124 som i sin tur stöder konstaterandet kring snedförvridningen av 

könsfördelningen. Detta skulle, enligt vår uppfattning, kunna bero på att män utstrålar en 

annan form av trygghet, vilket leder till att besökaren får ett starkare förtroende för en manlig 

berättarröst än en kvinnlig.  

  

Enligt Helland innebär online religion att individen är aktiv i sin utforskning av religion på 

Internet.125 Med detta som utgångspunkt skulle www.scientologi.se kunna stämma in på 

begreppet så till vida att det är besökaren som tar kontakt med hemsidan. Då marknadsföring 

kring scientologi inte ges speciellt mycket utrymme i Sverige, krävs det att individen är aktiv i 

sitt sökande, för att komma i kontakt med hemsidan. För att en rörelse ska kunna falla under 

beteckningen online religion krävs det dock, enligt Helland, att individen/besökaren har 

möjlighet att bidra med personliga tankar. Individen interagerar på detta sätt med de religiösa 

trosuppfattningarna och mottar feedback på de presenterade tankarna.126 På 

www.scientologi.se går det endast att interagera med kyrkan genom ett svarsformulär, vilket 

vi tidigare har beskrivit. Det finns alltså ingen plats för besökarens personliga tankar och 

reflektioner kring det religiösa trossystemet.  

 

Vår avslutande reflektion är därmed att www.scientologi.se presenterar Scientologikyrkan 

som en religion online, och inte online religion, då maktutövarna har fullständig kontroll över 

den information och interaktion som sker via hemsidan. Dock har vi i arbetet med uppsatsen 

kunnat konstatera, i likhet med Larsson,127 att det finns svårigheter med att skilja begreppen 

åt. Detta eftersom olika hemsidor innehåller ingredienser av båda begreppen, vilket visar sig i 

stycket ovan. Vi vill dock påpeka att undersökningens resultat starkt indikerar att 

                                                 

 
124 www.scientologi.se/videos.html#/videos/world-map 2010-11-26, 11.00 
125 Helland, Christopher (2000) s. 214.  
126 Helland, Christopher (2000) s. 214. 
127 Larsson, Göran (2008) s. 81ff. 
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www.scientologi.se, utifrån vår tolkning, representerar religion online då alla kriterier för 

begreppet uppfylls.  

 

Uppsatsens resultat överensstämmer med den studie som Horsfall128 har genomfört.  

Skillnaden mellan de båda studierna är att Horsfall studerat www.scientology.org, alltså den 

officiella amerikanska Scientologikyrkans hemsida, medan vi har studerat den svenska 

versionen, samt att Horsfalls studie har en mindre omfattning än vår då hon har undersökt fem 

olika rörelsers aktiviteter på Internet. Vidare är det viktigt att påpeka, i samband med 

Scientologikyrkan, att det finns väldigt lite tidigare forskning kring ämnet, vilket innebär att 

uppsatsen kan ses som ett viktigt bidrag till utforskandet av scientologi på Internet. Det är 

även så att Scientologikyrkan som nyreligiös rörelse är väldigt outforskad och det finns därför 

lite vetenskapligt material publicerat kring kyrkan. Under uppsatsens gång har därför 

ytterligare tankar väckts, vilka skulle kunna utgöra en grund för vidare forskning kring ämnet. 

Ett intressant ämne att utforska vore huruvida aktiva medlemmar använder sig av de officiella 

hemsidorna och i sådana fall till vad. Vidare kan det studeras i vilken utsträckning besökare 

anslutit sig till kyrkan efter besök på hemsidan. Ytterligare ett stort och spännande ämne som 

kräver ständig vetenskaplig utforskning är scientologin som nyreligiös rörelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
128 Horsfall, Sara (2000) s. 160ff.  
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8. Sammanfattning 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera hur 

Scientologikyrkan förmedlar sitt budskap via www.scientologi.se. Den frågeställning som vi 

har valt att betona är följande: På vilket sätt förmedlar Scientologikyrkan sitt budskap via 

www.scientologi.se? Dessa frågor har vi besvarat genom att läsa och presentera tidigare 

forskning, samt genomföra en egen undersökning. 

 

I avsnittet bakgrund har vi presenterat relevant litteratur kring Internet och Scientologikyrkan. 

Inledningsvis beskriver vi hur Internet kan användas för att förmedla religiösa budskap. 

Vidare presenterar vi samspelet mellan Internet och Scientologikyrkan för att avslutningsvis 

ge en översiktlig bild över Scientologikyrkan som en nyreligiös rörelse. Under tidigare 

forskning ges det i uppsatsen en mycket kort presentation av de lästa författarna, samt vad 

som skrivits kring det valda ämnet tidigare. 

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt baseras på Christopher Hellands begrepp religion online 

och online religion. Helland menar att en online religion är en religion som bedrivs på 

Internet, vilket innebär att individen kan vara aktiv i sitt utforskande av religiösa tankesätt. Är 

det däremot en religion online så menar Helland att det är etablerad religiös rörelse som 

använder Internet för att informera om den religiösa trosuppfattningen och det sker därmed en 

en-till-flera kommunikation. Studien lägger till följd av den teoretiska utgångspunkten stor 

vikt på huruvida Scientologikyrkans svenska hemsida är en religion online eller en online 

religion. 

 

Det visar sig att Scientologikyrkan, på hemsidan, framställs väldigt idyllisk och 

samhällsengagerad för att fånga besökarens intresse. Studien visar även på att rörelsen 

använder Internet för att presentera information om bland annat grundaren, grundläggande 

trossatser samt olika hjälporganisationer vilka Scientologikyrkan stödjer. www.scientologi.se 

ger däremot mycket begränsade möjligheter för besökaren att interagera med andra besökare 

och medlemmar av kyrkan vilket stödjer teorin om att Scientologikyrkan kan klassificeras 

som en religion online.  
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