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Abstract: 

The previous research in the field of new religious movements has mostly focused on the 

spectacular parts where phenomena such as “brainwashing” and the “charismatic leader” have 

attracted both media and the scientific studies of religion. Professor Liselotte Frisks has done 

several enquiries about sects and new religious movements in Sweden. One of her main 

conclusions is that the relation between these new religious movements and the rest of society 

has changed; a relation that used to be characterized by conflicts and tension is now becoming 

more open as both parts are changing. 

 

This study does not focus on the spectacular parts. Instead I have studied something more 

common and general. I have studied how members from new religious movements are 

apprehending subjects as school and education. I have chosen two well-known religious 

movements: the church of Scientology and the Family Federation of World Peace and 

Unification. My comprehensive purpose is to analyze the members' opinions and views, to see 

whether their ideas are on terms with what the majority says or if it differs from the norm.  

 

My conclusion is that the members of the Church of Scientology criticize the Swedish school 

system. They find it too theoretical and believe that there is not enough focus on aspects such 

as word-understanding. The Church of Scientology has their own pedagogy which is based on 

word-understanding. The members of the Family Federation for World Peace and Unification 

shared the opinion of the majority to a larger extent, as they did not prescribe such harsh 

critics about the school. However, they do believe that the school has to take a huge 

responsibility raising the students since many young people of today come from broken 

families. Strong families are one of the corner pillars of this movement.  

 

Keywords: New religious movements, school, education, Church of Scientology, Family 

Federation for World Peace and Unification 
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1 Inledning 

Subkulturer såväl som slutna rörelser och hemliga sällskap är något som alltid tilldragit sig 

mitt intresse. Jag har alltid fascinerats av grupper som befinner sig i marginalen av det vi 

kallar majoritetssamhället, oavsett ifall det är ett resultat av gruppens egen önskan eller en 

konsekvens av samhällelig exkludering. Att jag därför väljer att viga denna undersökning åt 

två mindre religiösa rörelser med en liknande historia som innefattar diverse samhälleliga 

konflikter, faller sig rätt naturligt.  

I massmedia och inom populärkulturen har de nya religiösa rörelserna ofta porträtteras som 

hotfyllda och med en dold agenda. Sällan eller aldrig har en positiv bild av dessa rörelser 

skådats. Forskningen i ämnet kan inte beskyllas för att ha svartmålat de nya religiösa 

rörelserna, men det är de nya religiösa rörelsernas säregenheter som ofta dragit till sig 

forskningens uppmärksamhet. Det vore lögn att påstå att de nya religiösa rörelserna som 

etablerade sig i det västerländska samhället inte själva medverkat till detta fokus. ”Osho-

rörelsens” försök att upprätta en juridisk autonom stad, Rajneeshpuram, i Oregon och Guds 

Barns praktiserande av polygami och flerfamiljekollektiv, har tillsammans med ett flertal 

andra händelser och fenomen bidragit till att attrahera religionsvetenskaplig och sociologisk 

forskning. Samtidigt säger intresset för de nya religiösa rörelserna något om vårt 

majoritetssamhälle, saker som vi tar för givet och utan att problematisera anser vara rätt. Att 

vissa religiösa rörelser bemöts med samhällelig arrogans eller skepticism för att deras 

trosuppfattning inte betraktas som en ”riktig tro”, vittnar om hur kristendomen tycks utgöra 

mall för andra former av religiositet.  

Eftersom både forskning och media i huvudsak intresserat sig för det extraordinära, finner jag 

det intressant att istället undersöka det allmänna och gemensamma. Att undersöka det som 

förenar medlemmar i nya religiösa rörelser med resten av samhället, istället för att undersöka 

det som avviker och sticker ut. Jag har därför valt att undersöka hur medlemmar i två nya 

religiösa rörelser ser på skola och undervisning. Förhållandet till skolan är något de flesta 

människor delar, såväl övertygade ateister som medlemmar i nya religiösa rörelser. Som 

blivande lärare i religionskunskap hoppas jag att arbetet med undersökningen kan ge mig en 

inblick i hur människor tillhörande nya/mindre religiösa rörelser resonerar i frågor rörande 

skola och undervisning. Jag har valt att undersöka rörelserna Scientologikyrkan och 

Familjefederationen för världsfred och enighet. Mitt största intresse kommer att riktas mot 

medlemmarna, d.v.s. människorna inom rörelserna och deras syn på skola och undervisning 
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2 Syfte 

Denna uppsats ämnar undersöka hur medlemmarna i två nya religiösa rörelser, 

Scientologikyrkan och Familjefederationen, ser på den svenska skolan och på den 

konfessionella undervisning som bedrivs inom respektive rörelse. Jag kommer sedan att 

analysera medlemmarnas uppfattningar rörande skola och konfessionell undervisning utifrån 

Liselotte Frisks teori om hur religiösa rörelser kan stå i spänning till olika aspekter av 

samhälle/omvärld(Frisk 2007, s 196). Det övergripande syftet med undersökning blir således 

att undersöka i vilken grad medlemmarnas uppfattningar står i spänning till 

samhället/omvärlden, sett till de värderingar medlemmarna uttrycker om skola och den egna 

konfessionella undervisningen. Undersökningen av de nya religiösa rörelsernas relation till 

skola och utbildning kan, eftersom skolan har en fostrande och samhällsbärande uppgift, 

också ses som ett försök att skildra relationen till samhället.  

Uppsatsen och frågeställningen är skriven utifrån ett antagande om att de båda rörelserna 

bedriver konfessionell undervisning. Gällande konfessionell undervisning intresserar sig 

undersökningen främst för diverse religiöst förknippade aktiviteter som bedrivs i 

Stockholmsområdet, där båda rörelserna också har sitt svenska centrum. Med begreppet 

”svenska skolan” avses de skolformer som lyder under den svenska skollagen, kommunala 

som privata (skolverket.se).  

3 Frågeställningar 

- Vilka uppfattningar har medlemmarna om skola och undervisning? 

Denna frågeställning kommer jag att närma utifrån tre underfrågor: 

- Hur ser rörelsernas medlemmar på den svenska skolan? 

- Hur skulle rörelsens medlemmar önska att skolan såg ut? 

- Hur ser rörelsens medlemmar på den egna konfessionella undervisningen? 

Svaren på den första frågeställningen ligger till grund för undersökningens andra 

frågeställning, tillika undersökningens övergripande syfte: 

- Vilken grad av spänning till samhället/omvärlden står medlemmarnas 

uppfattningar i, sett till deras syn på skola och undervisning? 
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4 Bakgrund 

Under detta avsnitt följer en redogörelse för respektive rörelse som behandlar trosinnehåll, 

historia, samhälleliga kontroverser samt tänkbara anledningar till varför rörelserna befunnit 

sig i konflikt till samhället. Denna del tjänar till att skapa förståelse för centrala trosbegrepp 

och en inblick i respektive rörelses historia, samt till att ge en bakgrund till medlemmarnas 

uppfattningar om skola och undervisning.   

4.1 Scientologkyrkan 

Kyrkans grundare och centralgestalt, L. Ron Hubbard, utvecklade Scientologin utifrån en 

terapeutisk metod, Dianetik. Dianetik, som också anses ha Hubbard som upphovsman, kan 

något förenklat sägas utgå från att människan påverkas av diverse traumatiska upplevelser 

som sedan stannar kvar i det undermedvetna (blir till engram med en Scientologisk 

terminologi) och som senare ger upphov till smärta, sjukdom och olycka. För att komma till 

rätta med dessa engram och i förlängningen leva ett lyckligt liv, är lösningen ”auditering”. 

Detta består av andlig samtalsterapi samtidigt som man mäter eventuella sinnesförändringar 

med en elektronisk apparatur kallad e-meter. Den scientologiska ideologin omfattar förutom 

Dianetiken trosuppfattningar av existentiell karaktär. Centralt är tron på individen som andligt 

väsen, en thetan, som är odödlig och återföds. Thetanen har skapat den materiella 

verkligheten och glömt bort sin andliga natur. Ett mål inom Scientologin är därför att 

människan ska återfinna sin andliga natur och ta kontroll över den materiella verkligheten. På 

ett mer övergripande plan finner man hos Scientologerna en vision om ett samhälle förskonat 

från våld, kriminalitet och droger (Frisk 2007, s 13f). 

L. Ron Hubbard status och betydelse för Scientologikyrkan kan analyseras utifrån Max 

Webers förståelse av begreppet karisma, en religiös ledare särskilda egenskaper och som står i 

någon form av förbindelse med övernaturliga krafter. Huruvida personen i fråga de facto står i 

förbindelse med det övernaturliga är i sammanhanget oviktigt, det väsentliga i det här fallet är 

att ledarens anhängare upplever att ledaren besitter speciella egenskaper. Men de karismatiska 

egenskaperna varar inte för evigt, ledaren kan dö eller anhängarnas uppslutning kan avta. För 

att bevara de karismatiska egenskaperna, kan rörelsen genomgå en 

institutionaliseringsprocess, där karisman rutiniseras, ledarens egenskaper överförs till 

rörelsens lära och praktik och blir på så sätt mer stabil. Dorthe Refslund hävdar att Hubbard 

och Scientologikyrkan följer detta mönster, då Hubbard på ett tidigt stadium drar sig tillbaka 

som aktiv ledare för Scientologin samtidigt som hans betydelse för rörelsen består.  Allt 
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Scientologin företar sig är sanktionerat av, och efter Hubbards död 1986 i enlighet med, 

Hubbard. Refslund menar att ett steg i institutionaliseringen var att publicera en stor mängd 

skrifter om Hubbards liv, d.v.s. bedriva en textualisering i syfte att transformera Hubbard från 

en historisk person till en mytologisk, religiös och litterär karaktär (Lewis & AAgard Petersen 

red. 2005, s. 229f). När Hubbard avlider 1986 får hans bortgång således en minimal påverkan, 

eftersom han tidigt skapat en organisationsstuktur som inte kräver hans fysiska medverkan 

(Frisk 2007, s 23). 

Scientologikyrkan har allt sedan rörelsens uppkomst 1954 varit föremål för kritik och 

skepticism, samt varit inblandade i otaliga konflikter med stater, branschorganisationer och 

privatpersoner (Frisk 2007, s 13f). Liselotte Frisk pekar ut två huvudsakliga kontroverser, 

Dianetikens status som legitim psykologisk metod och Scientologins status som religion. 

Dianetiken kom tidigt att avisas av psykiatrin, som menade att metoderna var verkningslösa. 

Företrädarna för Dianetik med Hubbard i spetsen, kritiserade i sin tur psykiatrin för dess 

kontinuerliga användning av psykofarmaka, något som inom Scientologikyrkan anses vara 

roten till mycket ont i världen.  Frågan huruvida Scientologi är att betrakta som en religion, 

och därmed skall åtnjuta stöd och/eller skattelättnader, är en omtvistad fråga där olika stater 

valt att agera på olika vis. I Sverige erkändes Scientologikyrkan som ett trossamfund år 2000 

(Frisk 2007, s. 17ff).  

Cowan och Bromley listar fyra orsaker till varför Scientologikyrkans status som religion 

kommit att ifrågasättas och kritiseras. För det första; rörelsen saknar en central gudom och 

heliga byggnader och kan enligt kritikerna varken betraktas som religion eller kyrka. För det 

andra, rörelsen liknar ett företag, men vill undkomma taxering och därför uppnå status som 

religiöst samfund. Scientologikyrkans erbjuder olika kurser som syftar till att öka sin 

andlighet och ta kontroll över sitt liv. Kursavgifterna till de mer avancerade stegen är dyra och 

fodrar att kursdeltagaren har gott om pengar. För det tredje, den scientologiska ideologin 

såväl som Dianetiken, försöker sudda ut gränsen mellan det religiösa och det sekulära genom 

att påvisa att Scientologi är vetenskapligt riktig. Slutligen, Scientologikyrkan präglas av en 

intern sekretess rörande centralt teologiskt innehåll, vilket bidrar till samhällelig skepticism 

(Cowan & Bromley 2008, s. 44f). 

Scientologikyrkan uppger att upp till 9 miljoner människor har deltagit i någon av de kurser 

som kyrkan arrangerar (Frisk 2007, s. 15 ). Peter Åkerbäck hävdar att Scientologerna ofta 

överdrivit sitt medlemsantal och nämner siffran 750 000 som ett troligt medlemsantal 
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(Swanberg & Westerlund red. 2008, s. 328). Till skillnad från många andra nya religiösa 

rörelser som uppstod i mitten av förra seklet så fortsätter Scientologikyrkan att attrahera nya 

medlemmar. 1500 nystartade kyrkor, enbart under 2000-talet, vittnar om det. 

Scientologikyrkan etablerade sig i Sverige 1967, men till skillnad från i många andra länder 

har kyrkan aldrig attraherat någon större mängd medlemmar här. Sedan rörelsens start har det 

Scientologiska medlemskapet främst utgjorts av deltidsengagemang, vilket skiljer rörelsen åt 

från andra nya religiösa rörelser (Frisk 2007, s. 15ff). 

4.2 Familjefederation för världsfred och enighet 

Under namnet Enighetskyrkan grundades rörelsen 1954 i Sydkorea av en nordkorean vid 

namn Sun Myung Moon. Moon avsåg att ena, i första hand, kristendomen men även alla 

världens religiösa läror, under en gemensam flagg. Många kristna kom snabbt att avvisa 

Moon, eftersom de ansåg att dennes trosuppfattning avvek radikalt från det kristna budskapet 

(Frisk 2007, s. 106f). Ett exempel på en från kristendomen avvikande dogm, är berättelsen om 

Adam och Eva, där rörelsen utgår från att Eva blev våldtagen av ärkeängeln Lucifer, vilket 

förstås som anledningen till att människan är född syndare (Cowan & Bromley 2008, s. 101). 

Centralt för Enighetskyrkan, som 1996 bytte namn till Familjefederationen för världsfred och 

enighet, i fortsättningen refererat till enbart Familjefederationen, är tanken på Sun Myung 

Moon som den nye Messias och att han, tillsammans med sin fru, ses som mänsklighetens 

”sanna föräldrar” (Frisk 2007, s. 106f). Familjefederationen utgår från en kristen 

skapelseberättelse, men erkänner inte treenigheten (Lewis & Petersen red. 2005, s. 45). Som 

namnet antyder, så utgör familjen en teologisk grundsten. Jesus kunde ha återfört 

människorna till Gud genom att ha bildat familj och fått syndfria barn och därmed skapa en 

syndfri värld. Men eftersom han mördades innan han hann bilda familj, så lyckades han inte 

återföra människorna till Gud. Genom den nye Messias, Sun Myung Moon, och dennes 

bildande av en syndfri familj, kan världen åter bli ett Guds Rike (Frisk 2007, s. 106f). För 

Cowan & Bromley så är praktiserandet av arrangerade massbröllop, Familjefederationens 

mest särpräglade drag. Sun Myung Moon matchar ihop man och kvinna, ofta två för varandra 

främmande personer från vitt skilda kulturer, som välsignas av Moon innan de gifter sig. 

Giftermålet ses som en förutsättning för frälsning (2008, s. 104). Karakteristisk är således 

gruppens etniskt och kulturellt heterogena sammansättning, där många medlemmar har 

erfarenhet av att ha bott flertal i olika länder och kulturer (Frisk 2007, s. 107). 
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Förutom Bibeln, betonas skriften Principles, författad av Moon, vilken betraktas som det 

tredje testamentet. Andra centrala teologiska inslag är yin och yang och tron på att förfäder 

kan vägleda människan från andevärlden (Frisk 2007, s 106f). Familjefederationens 

trosuppfattning präglas av två kompletterande principer, Gud är både man och kvinna, 

människan både god och ond. Cowan och Bromley refererar till Kliever, som hävdar att man i 

Familjefederationens teologi finner spår av en rad olika religioner; konfucianism, koreansk 

shamanism, taoism, presbyteriansk kalvinism, liberal protestantism samt katolicism. (Cowan 

& Bromley 2008, s. 99).  

Cowan och Bromley hävdar att Sun Myung Moon har kommit att porträtteras på en rad 

varierande sätt; som en anti- kommunistisk och konservativ men fredsälskande religiös ledare, 

som framgångsrik entreprenör och företagsledare men framförallt som en religiös fanatiker 

som manipulerar sina anhängare. Till skillnad från många andra ledare bland de nya religiösa 

rörelserna, har Moon åtnjutit ett visst erkännande på ett samhälleligt plan, inte minst i USA 

där han varit verksam under många år. Möten med Nixon, Kim il Sung och Gorbatjov samt tal 

inför FN:s generalförsamling vittnar om det. Å andra sidan har Moon hamnat i klammeri med 

rättvisan och suttit av flera fängelsestraff, något som har bidragit till bilden av Moon som en 

bedragare (Cowan och Bromley 2008, s. 93). Frisk menar att Sun Myung Moon är att betrakta 

som en ”karismatisk ledare” då hans tillskrivs extraordinära egenskaper av sina anhängare. 

Karakteristiskt är också den närhet som präglar relationen mellan anhängare och ledare, vilket 

synen på Sun Myung Moon dennes fru som ”sanna föräldrar” vittnar om (Frisk 2007, s. 187). 

Familjefederationen har sedan starten haft en konfliktfylld relation till samhället, värst var 

spännigen till samhället i USA under 70- och 80-talet. Moon och hans anhängare blev en av 

massmedias och antikultrörelsens främsta måltavlor. James A. Beverly pekar på en rad 

fenomen som kan tänkas bidragit till samhällets misstänksamma inställning till rörelsen. 

Först, rörelsens praktiserande av massbröllop, där människor från olika länder ”matchas” ihop 

av Moon och sedan gifter sig, tillsammans med hundratals eller ibland tusenstals andra 

”ihopmatchade” par.  För det andra, skandaler och avslöjanden inifrån rörelsen, som vittnar 

om självmord och hjärntvätt, har också varit en bidragande faktor till omvärldens 

misstänksamhet. För det tredje, Beverly uppmärksammar hur Sun Myung Moons 

uppenbarelser lett rörelsen till, för omvärlden, mycket egendomliga slutsatser. Efter att Moons 

ena son dött, får Moon via ett medium kontakt med sin döda son. Det visar sig att sonen inte 

alls är död, utan att denne lever vidare i en annan kropp i Zimbabwe. Den nya, eller gamla 

sonen, hur man väljer att se på saken, adopteras in i familjen. Emellertid hinner han inte njuta 
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allt för länge av den ”Mooniska” genmenskapen, innan han efter en rad incidenter förpassas 

bort från familjen (Lewis & Petersen red. 2005, s. 43ff). 

Liselotte Frisk hävdar att rörelsen kommit att förändras radikalt de senaste 10- 15 åren och att 

de tidigare spänningarna till samhäller minskat eller närmast avtagit. Genom att nedtona några 

av de mer kontroversiella troslärorna, betona religionsdialog, övergå från heltids- till 

deltidsengagemang samt flytta fokus från det teologiska innehållet till att praktisera familjeliv, 

kan idag rörelsen betraktas som en religiös rörelse i mängden. Den åldrade Moon, har låtit sin 

yngre fru och yngre son anta mer ledande positioner inom rörelsen (Frisk 2007, s. 124f). 

Familjefederationen räknar idag till 300 000 antal medlemmar världen över. I Sverige har 

rörelsen sitt centrum i Sundbyberg i norra Stockholm. Antalet aktiva medlemmar i Sverige 

beräknas till cirka 150 (Swanberg & Westerlund red. 2008, s. 330 f). 

5 Tidigare forskning 

Den religionsvetenskapliga och sociologiska forskningen har intresserat sig för en rad olika 

fenomen som rör sekter och nya religiösa rörelser. Anledningar och orsaker till att människor 

väljer att ansluta sig till sekter/nya religiösa rörelser och vilka faktorer som spelar in när 

medlemmar träder ur, hur rörelserna har förändrats över tid, hur rörelserna styrs av sina ledare 

samt vad som egentligen karakteriserar en sekt, är frågor som forskningen har behandlat. 

Äldre forskning, i jämförelse med aktuell sådan, tenderar att anta en mer kritisk hållning till 

rörelsernas existens.  

Bryan Wilsons Religiösa sekter från 1970 utforskar de nya religiösa rörelserna utifrån 

premissen, som bokens titel antyder, att de är sekter. Wilson spårar sekternas västerländska 

historia till reformistiska utbrytargrupper i 1500-talets Mellaneuropa via fundamentalistiska 

väckelserörelser i Nordamerika på 1700-talet. Sekten till skillnad från den ortodoxa religiösa 

rörelsen kompromissar inte i frågor rörande tro och värderingar, dessutom anpassar den sig 

inte till samhällets kultur. Sekterna är enligt Wilson religiösa proteströrelser, som avvisar ofta 

den världsliga världen och som kräver personlig anslutning och ett aktivt engagemang 

(Wilson 1970, s. 7ff). Sekten karakteriseras dessutom av ett elittänkande, att rörelsens 

medlemmar är utvalda eller vid högre medvetande. Dessutom kännetecknas sekten av 

meritkrav, att medlemmarna skall leva och handla på ett visst sätt för att tas upp i rörelsen 

(Wilson 1970, s, 28f). Wilson räknar Scientologikyrkan till kategorin ”manipulativa sekter” 

vilka till skillnad från många andra typer sekter, attraherar människor från den urbana 

medelklassen (Wilson 1970, s. 44). Manipulativa sekter, så som Scientologikyrkan, har 



!"#$"%&'("%&))*+'
,-$#".-"+)'/-0)&*12'
34'5675'

' 8 

uttalade världsliga mål och ideal, legitimerar ofta sin tro med vetenskapliga rön och till 

skillnad från andra sekter så är gemenskapen med andra medlemmar inte i centrum (Wilson 

1970, s. 143). Avhandlingens ålder och negativa ton, där konventionella religiösa rörelser står 

som mall för vad som är ”rätt” och ”fel” religiös praktik”, gör att boken enbart är att betrakta 

som ett intressant tidsdokument över hur de nya religiösa rörelserna uppfattades under dess 

första tid. 

Bland den mer aktuella forskning som behandlat Scientologikyrkan kan Jonas Alwalls (2000) 

studie om Scientologikyrkans relation till det svenska samhället nämnas. Alwall konstaterar 

att relationen mellan Scientologikyrkan och samhället präglas av en ”ömsesidig 

misstänksamhet”, men att Scientologikyrkan inte befinner sig i konflikt till hela samhället, 

utan enbart till vissa instanser och organisationer (Carlsson & Frisk 2000, s.115). Alwall visar 

i studien på hur en religiös rörelse både kan ha en negativ och en positiv relation till 

samhället. 

En stor mängd studier behandlar Familjefederationen, eller i rättare bemärkelse 

Enighetskyrkan och rörelsen kring Sun Myung Moon. Forskningen behandlar bl.a. ämnen 

som hjärntvätt, något Eileen Barker i The Making of a Moonie: Choice or brainwashing 

(1993) och Lise-Lotte Elman (1987) uppehållit sig vid. Barker går emot de anklagelser som 

gör gällande att rörelsen bedrivit systematisk hjärntvätt i syfte att locka till sig fler 

medlemmar (Baker 1993, s. 250ff). Elman väljer i sin studie att kritisera hjärntvättsteorin, då 

en sådan teori ser en människa som objekt utan egen vilja som enbart påverkas utifrån och 

inte tar med andra samhälleliga aspekter i beräkningen. Elman konstaterar att forskning om 

hjärntvätt bland religiösa grupper är intressant, eftersom den indirekt avslöjar 

majoritetssamhällets vedertagna värderingar och normer (Religion och samhälle 1987, s. 9ff). 

Forskningen om Familjefederationen tycks ha intresserat sig för de avvikande dragen hos 

rörelsen. Ett exempel är den rörelsens sexualsyn, vilken betraktar sexualitet som en synd 

innan- och utanför äktenskapet, men som en gudomlig kraft när den praktiseras mellan äkta 

makar. Enligt Mogens Dyhrberg Olsen symboliserar sexualakten mellan man och kvinna att 

paret står i nära förbindelse till gud (Chaos 1999, s. 109ff). George D. Chryssides (2004) har 

undersökt hur rörelsen innefattar och präglas av olika religiösa läror, d.v.s. religiös 

synkretism. Rörelsen har sedan dess start präglas av organisatoriska förändringar. Jonas 

Bergman har skrivit om en av de mest betydande förändringarna, Enighetskyrkans upplösning 

1996 och bildandet av Familjefederationen. Bergman ställer sig frågan vilka faktorer som kan 
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tänkas ha samverkat till kyrkans upplösning och finner ett svar i kommunismens fall. När det 

kalla kriget och kommunismens inte längre hotar med ett tredje världskrig, behöver kyrkan 

inte länge bekämpa dessa krafter. Bergman utesluter inte att kyrkans upplösning kan vara ett 

tecken på rörelsens misslyckande att ena kristendomen, då endast en minoritet av rörelsens 

medlemmar hade en kristen bakgrund vid tidpunken för uppbrottet. Att frångå det kristna 

begreppet ”kyrka” kan ses som en distansering från de många kristna grupper som kritiserat 

rörelsen (Carlsson & Frisk red. 2000, s. 121ff). 

Denna uppsats tar avstamp i Liselottes Frisks mångåriga forskning kring de nya religiösa 

rörelsernas utveckling i Sverige. Frisks forskning har riktat fokus mot några av de nya 

religiösa rörelser som med sin närvaro väckt debatt och förundran i Sverige, exempelvis 

Scientologikyrkan, Guds Barn och Familjefederationen för världsfred och enighet. Frisks 

avhandling Nya religiösa rörelser i Sverige från 1993, fokuserar på rörelsernas uppkomst och 

närvaro i det svenska samhället. Den behandlar även fenomen som anslutning och avhopp 

inom rörelserna samt undersöker rörelsernas relation till samhället. Avhandlingens ålder gör 

den endast intressant som en historieöverblick och som inspiration gällande metod, upplägg 

och teori. Nyreligiositet i Sverige och De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen? båda 

författade av Frisk kan betraktas som uppföljningar av hur de nya religiösa rörelserna 

utvecklats på 1990-talet respektive 2000-talet.  

Författaren undersöker hur rörelserna kommit att förändras under tid, såväl på ett teologiskt 

som på ett organisatoriskt plan, samt hur rörelsernas relation till samhället har förändrats. 

Frisk presenterar här slutsatsen att de nya religiösa rörelserna som etablerade sig i Sverige på 

60- och 70-talet står i en betydligt lägre spänning till samhället idag, än vad som var fallet 

under 1900-talets senare decennier. De nya religiösa rörelserna har under de senaste 

decennierna genomgått stora organisatoriska, demografiska samt teologiska förändringar. 

Faktorer som deltidsengagemang, barnafödande (uppkomst av en andra generation), 

medlemmarnas åldrande, det svenska samhällets utveckling mot religiös pluralism, 

rörelsernas nedtonande av kontroversiella metoder är några förklaringar till denna utveckling 

(Frisk 2007, s. 204f). Frisk presenterar en modell över vilka faktorer som avgör en religiös 

rörelses eventuella spänning till samhället och omvärlden (Frisk 2007, s. 196). Under avsnittet 

teori, presenterar jag modellen samt redogör för hur modellen skall tillämpas i 

undersökningen.  
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Eftersom forskningen främst har intresserat sig för de nya religiösa rörelsernas relation till 

samhället i allmänhet, finner jag det intressant att undersöka rörelsernas relation till skola och 

utbildning, något som inte gjorts i samma utsträckning. Vad medlemmarna anser om den 

svenska skolan, huruvida rörelserna själva bedriver någon form av skola eller konfessionell 

undervisning och i så fall i vilket syfte undervisningen bedrivs. Undersökningen kan också 

därför placeras in i det religionsdidaktiska fältet. Det religionsdidaktiska fältet riktar ofta sitt 

intresse mot lärandeprocesser, stoffurval och lektionens syfte. Ofta fokuseras relationen 

mellan lärare och elev alternativt relationen mellan elev och elev (Löfstedt red. 2011,s. 40ff). 

Min undersökning kan ses som ett bidrag till religionsdidaktiken i den mån att 

undersökningen riktar fokus mot familj/föräldrar då fem av sex informanter är föräldrar. 

Christina Osbeck (2011) visar i en undersökning att det religionsdidaktiska fältet övervägande 

uppmärksammar ”ungdomsskolan”, medan högre/andra utbildningar och en aspekt som 

”familj” sällan drar till intresse från religionsdidaktiken (Löfstedt red. 2011, s. 40). Jag menar 

att det inte finns något fog för att inte undersöka aspekten ”familj/föräldrar” inom ramen för 

religionsdidaktisk forskning. 

6 Teori 

Frisk (2007) hävdar att en religiös rörelse kan stå i olika grad av spänning till samhället och 

omvärlden, samt att relationen beror på fyra aspekter av samhället/omvärlden: 

1. Religiös- kulturell aspekt: Hur pass lik eller främmande rörelsens idéer befinner sig från 

majoritetssamhällets kultur och dominerande religionsuppfattning. Ju mer främmande desto 

högre spänning. 

2. Social struktur: Huruvida rörelsen önskar att förändra samhället/ bygga ett nytt samhälle/ 

isolera sig från rådande samhälle, utifrån egna moraliska och religiösa övertygelser. Rörelser 

som inte önskar förändra samhället, kan i denna aspekt betraktas stå i låg spänning till 

samhället/omvärlden. Rörelser som önskar att förändra vissa av samhällets instanser, exempel 

skolan, intar en mellanposition.  

3. Värderingar: Huruvida rörelsens ideal överensstämmer med majoritetssamhällets ideal. 

Rörelser som delar värderingar med majoritetssamhället, t.ex. demokrati och yttrandefrihet, 

står i låg spänning till denna aspekt av samhället. Och tvärtom, ju högre grad av avvikande 

från majoritetssamhällets värderingar desto högre spänning till samhället/omvärlden. 
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4. Profan dimension: Hur rörelserna förhåller sig till fenomenvärlden. D.v.s. relationen till 

materialism, sexualitet, naturen o.s.v. Rörelser som förespråkar avhållsamhet, icke-

materialism och klosterleverne står i hög spänning till denna samhällsaspekt, medan rörelser 

som förespråkar exempelvis materiell- och sexuell njutning står i låg spänning till 

samhället/omvärlden (Frisk 2007, s. 196). 

Jag anser att denna modell har två stora förtjänster. Dels så konkretiserar modellen 

innebörden av begreppet ”samhälle” och visar på begreppets olika dimensioner. Dels visar 

modellen på hur religiösa rörelser kan befinna sig i spänning till samhället, då den sätter 

fingret på den komplexitet som omger nya religiösa rörelser relation till samhället. En rörelse 

kan enligt denna förståelsehorisont både stå i hög och låg spänning till samhället samtidigt, 

beroende på vilken aspekt som fokuseras. Genom att använda modellen kan bilden av de nya 

religiösa rörelserna nyanseras och eventuella spänningar till samhället kan ringas in och 

analyseras. 

I min undersökning kommer jag använda mig av Frisks modell för att analysera hur 

medlemmarnas uppfattningar om skola och undervisning kan bedömas stå i spänning till 

samhället/omvärlden. Jag kommer att modifiera modellen, och endast inkludera ”religiös- 

kulturell aspekt”, ”social struktur” samt ”värderingar”. Den fjärde aspekten, ”profan 

dimension” bedömer jag som i sammanhanget onödig. Detta eftersom min undersökning 

ämnar undersöka medlemmarnas relation till skola, undervisning och samhälle, inte 

medlemmarnas relation till njutning, materialism eller naturen. Min modifierade modell ligger 

så att säga till grund för en analys över vilka av informanternas åsikter om skola och 

utbildning som är i samklang med majoritetssamhällets uppfattningar och vilka uppfattningar 

som står i spänning till samhället och omvärlden.  

I min undersökning undersöker jag bl.a. medlemmarnas förhållande till konfessionell 

undervisning, varav en precisering av hur begreppet kommer att användas är nödvändigt. Jag 

utgår i undersökning ifrån att begreppet ”konfessionell” är ett mångfacetterat begrepp som 

kan förekomma i flera olika sammanhang, med olika betydelser. Jag kommer därför att utgå 

ifrån Karin Johannessons (2009) klassificering över olika former av konfessionalitet. 

Johannesson använder begreppet synonymt med ”religiös eller livsåskådningsmässig 

tradition” och väljer att skilja på fyra innerbörder av ”konfessionell religionsvetenskap”. 

”Ekonomisk konfessionalitet”, då en religiös rörelse står som huvudman eller fungerar som 

ekonomisk finansiär. ”Utövande konfessionalitet”, då undervisningens miljö är formad utifrån 
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en religiös rörelses önskemål eller att undervisningen är förknippad med utövandet av en 

konfession. ”Innehållslig konfessionalitet” vilket avser att undervisningen endast 

uppmärksammar eller ägnar sig åt en konfession. ”Normativ konfessionalitet”, här åsyftas att 

undervisningen utgår ifrån religiösa antaganden som förekommer inom en viss konfession. 

(Jonsson, Martinson & Sjöberg red. 2009, s. 52ff). 

7 Metod och material 

Efter att jag beslutat mig för att låta undersökningen kretsa kring kontroversiella religiösa 

rörelser, stötte jag omedelbart på ett problem. Vilken eller vilka rörelser ska jag undersöka, 

hur ska jag gå till väga, och kommer de att låta sig intervjuas av mig? Via ett tips från en 

lärare från en tidigare kurs, kom jag i kontakt med hemsidor som aktivt arbetar mot sekter och 

religiös indoktrinering. Utifrån dessa hemsidor, fri.se samt sektliv.se, så fann jag snabbt 

kontaktuppgifter till olika rörelser som utmålades som sekter, varav jag kontaktade ett tiotal 

rörelser med verksamhet i Stockholm huruvida de ville vara en del av undersökningen och 

låta sig intervjuas. Vissa av rörelserna var för mig helt obekanta, andra hade jag god 

kännedom om. Efter att ha fått positiv från nästan samtliga rörelser, började min 

urvalsprocess, och jag beslöt mig för att koncentrera mig på fyra rörelser, Scientologikyrkan 

och Familjefederationen vilka jag via tidigare studier bekantat mig med, och Kraftkällan och 

Kristi Församling, vilka jag inte stött på tidigare. Tanken med denna urvalsprocess var att 

undersöka fyra rörelser tillhörande olika religiösa och teologiska traditioner. På grund av 

orsaker som utrymme och tid, tog jag sedermera beslutet att banta ner undersökningen till att 

enbart fokusera på Familjefederation och Scientologikyrkan. Detta eftersom intervjuerna med 

informanterna tillhörande dessa rörelser gav de utfall jag bedömde som mest intressanta för 

undersökningens syfte. De två rörelserna har flera likheter, de är kontroversiella, av vissa 

avskydda och av vissa hyllade, de är världsomspännande, de har en mycket stark ekonomisk 

bas och en solid organisation. Båda har växt fram under ungefär samma tidsperiod, rörelserna 

är internationellt sett relativt stora, och sist men inte minst, rörelserna är i mångt och mycket 

centrerade kring sina grundare; Sun Myung Moon och den framlidne L. Ron Hubbard. 

Undersökningen ägde rum under mars och april månad våren 2012 i Stockholmsområdet. Jag 

valde att genomföra undersökningen genom att tillämpa en kvalitativ metod, personliga 

intervjuer, som kan betraktas som semistrukturerade alternativt ostrukturerade. Den 

semistrukturerade intervjun karakteriseras av att intervjuaren har ämnen och frågor som skall 

avhandlas, men att informanten ges utrymme att utveckla egna idéer och resonemang utan att 
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intervjuaren bryter in allt för ofta. Den ostrukturerade intervjun karakteriseras i sin tur av att 

intervjuaren introducerar ett ämne och sedan låter informantens utsaga stå i centrum. 

Intervjuaren skall här försöka att ingripa och påverka informanten så lite som möjligt. Den 

personliga intervjun pendlar ofta mellan semi- och ostrukturerad (Denscombe 2009, s .234f). 

Sammantaget genomförde jag 14 intervjuer, fyra medlemmar från Familjefederationen, tre 

medlemmar från Scientologikyrkan, fyra medlemmar från Kristi Församling samt tre 

medlemmar från Kraftkällan. Intervjuerna tog mellan en till två timmar att gemomföra. 

Emellertid ligger bara sex intervjuer (d.v.s. tre per rörelse) till grund för undersökningens 

resultat. De resterande åtta intervjuer som inte redogörs för undersökningen, betraktar jag 

emellertid som värdefull, då intervjuerna gett mig en djupare insikt och förståelse för mitt 

undersökningsområde. Samtliga intervjuer hölls i miljöer som var bekanta för informanterna, 

antingen i informanternas hem eller i rörelsernas lokaler.  

I undersökningen kommer jag att låta informanterna ta olika mycket plats, beroende på vilken 

fråga som behandlas och beroende på hur jag bedömer informanternas utsagor som relevanta 

för undersökningens syfte. En informant som visar på stora kunskaper eller ett engagemang i 

en viss fråga eller ett visst ämne, kommer följaktligen att ges större utrymme än en informant 

som befinner sig längre ifrån det berörda ämnet. Detta skall inte förstås som att de 

informanter som inte ges utrymme i en viss fråga inte har en åsikt, utan att jag bedömer att 

vissa utsagor i sammanhanget är mer betydelsefulla att redogöra för. Till syvende och sist 

handlar det om tid och utrymme, varav vissa prioriteringar är nödvändiga.  

Mitt urval kan sägas vara en kombination mellan subjektivt urval och det Martyn Denscombe 

(2009) kallar för ”bekvämlighetsurval” respektive ”snöbollsurval”. När jag först kontaktade 

rörelserna via e-post för att få till stånd intervjuer, så karakteriserades urvalet av 

bekvämlighet, jag använde mig av det sätt jag fann det enklast att för att möjliggöra en 

intervju. Samtidigt så bedömde jag det som troligt att rörelsernas e-post var kopplad till en 

eller flera personer med aktiva roller, vilket torde vara en garant för att få till stånd en intervju 

med en kunnig och insatt medlem. Urvalsmetoden kan på så vis och kallas för subjektiv, då 

jag sökt efter informanter med särskilda kunskaper eller med särskilda roller i rörelserna. Vid 

flera tillfällen efter att jag genomfört en intervju med en första informant, blev jag personligt 

rekommenderad eller hänvisad till en andra, och i vissa fall en tredje och en fjärde informant 

som senare deltog i undersökningen. Detta urvalsförfarande kallas för snöbollsurval, då 

urvalet växer genom att informanten föreslår andra informanter. Det ska här tilläggas att även 

detta urvalsförfarande också präglas av ett subjektivt urval, då jag hade vissa krav såsom: att 
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både män och kvinnor skulle innefattas i undersökningen. Vilket vid vissa tillfällen innebar att 

jag valde vissa informanter före andra. Jag använde mig följaktligen av olika icke-

sannolikhetsurvalsmetoder, då det undersökta fältet är litet, svåråtkomligt och inte lämpar sig 

för sannolikhetsurval (Denscombe 2009, s. 36f). 

Att liksom jag, använda sig av personliga intervjuer för att samla in data har sina svagheter, 

vilka jag kommer att belysa nedan. Mitt insamlade data präglas av en bristande tillförlitlighet, 

då resultatet av intervjuerna är en produkt av de omständigheter som omgav de enskilda 

intervjutillfällena, vilka informanter som tillfrågades och stämningen mellan forskare och 

informant. Genom att använda mig av semi- och ostrukturerade intervjuer, tenderar den 

insamlade datan att bli icke-standardiserad, d.v.s. svaren kan komma att skilja sig åt i karaktär 

och form, vilket innebär att datan blir svårare att värdera och analysera. Som intervjuare har 

jag, vare sig jag vill eller inte, en inverkan på informanterna. Det finns således en risk att de 

säger vad jag vill att de ska säga, alternativt säger något som de vill få mig att tro är riktigt 

(Denscombe 2009, s. 268f). I fallet för min undersökning, kan man anta att informanterna 

påverkas av rörelsernas konfliktfyllda historia, och inte ser någon vidare anledning att prata 

om rörelsen i negativa ordalag. Något som inverkar på undersökningens tillförlitlighet. Under 

intervjutillfällena användes inspelningsapparatur, vilket vid vissa tillfällen kan ha en 

hämmande effekt på informanterna (Denscombe 2009, s. 269). 

Gällande validiteten, att jag faktiskt undersöker det jag avser att undersöka, kan följande 

sägas. Undersökningens ringa omfattning, påverkar validiteten negativt eftersom 

undersökningen endast är baserad på tre intervjuer från vardera rörelse. Undersökningen avser 

att undersöka hur medlemmarna, och observera, inte hur rörelsen, ser på skola och 

konfessionell undervisning, vilket påverkar validiteten positivt. Informanterna ses som 

individer, vars utsagor är deras egna, men som antas vara påverkade av faktorer som tro och 

religiöst engagemang. Ett större antal intervjuer hade skapat ett bättre och ett större underlag 

av data, vilket ökat undersökningens validitet. Då jag genomfört ett antal intervjuer som ej 

inkluderas närmare i undersökningen, kan den relativt långa tid jag ägnat åt intervjuer och 

samtal med informanterna, antas ha en positiv inverkan på validiteten.  

Jag har genomgående, i undersökningen, försökt att utgå från ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, genom att utifrån min egen förståelse försöka närma mig forskningsobjektet. 

Den hermeneutiska forskaren intresserar sig för tolkning och förståelse av mänskligt 

handlande, leverne och tänkande. Vilket bygger på en föreställning om att människor har 



!"#$"%&'("%&))*+'
,-$#".-"+)'/-0)&*12'
34'5675'

' 15 

syften och intentioner som yttrar sig i handling och språk, vilka är möjliga att förstå och tolka. 

Inom hermeneutiken intar forskarjaget en synlig och aktiv position, forskaren blir så att säga 

en del av sin undersökning. Den hermeneutiska forskaren använder sin förförståelse som ett 

verktyg för att tolka det som utforskas. Relationen mellan forskaren och personen forskaren 

studerar, kännetecknas av ett ömsesidigt förhållande, där båda parter försöker nå en ömsesidig 

och gemensam förståelse (Patel & Davidson 2011, s. 28f). Den hermeneutiska tolkningen 

växlar mellan del- och helhetsperspektiv, och söker efter dissonanser mellan del- och helhet 

(Wallén 2006, s. 33f). Forskaren ställer således helheten mot delarna, men utgår ifrån att 

helheten är något större än dess olika beståndsdelar (Patel & Davidson 2011, s. 28f). Jag 

motiverar detta förhållningssätt, utifrån valet av metod och ämne, där informanternas egna 

utsagor kräver bearbetning och tolkning för att kunna förstås. Ett annat i sammanhanget 

viktigt begrepp är reflexivitet, d.v.s. forskarens medvetenhet kring den egna medvetenheten, 

vilket syftar på att forskaren i studiet av det andra också skall betrakta sig själv och det egna 

tänkandet (Ehn & Klein 2007, s. 11f).  

För att besvara min andra frågeställning, hur medlemmarnas uppfattningar står i spänning till 

tre olika aspekter av samhället/omvärlden, kommer jag att behöva definiera vad/vilken som är 

majoritetssamhällets åsikt/värdering i en viss fråga. Som läsaren förstår är en sådan 

bedömning min högst personliga, vilket oundvikligen kommer att påverka min analys över 

hur medlemmarnas uppfattningar står i spänning till samhälle/omvärld. För att stärka min tes 

om vad som är majoritetssamhällets uppfattning i en viss fråga, kommer jag i den mån det är 

möjligt att referera till den rådande politiska och samhälleliga debatten.  

8 Analys och resultat 

8.1 Scientologikyrkan 

8.1.1 Åsikter om den svenska skolan 

Informanterna, som var tre till antalet, utgjordes av en kvinna och två män. Kvinnan som får 

namnet Lena, är sedan ett par år tillbaka deltidsanställd hos Scientologikyrkan och arbetar 

med informationsfrågor. Kvinnan är i 70-årsåldern och har varit medlem i cirka 40 år, hon har 

dessutom en bakgrund som moderat kommunalpolitiker och farmaceut. Männen som båda är i 

50-årsåldern ger vi namnen Mikael respektive Toni. Mikael har varit medlem i 30 år, är 

deltidsengagerad och arbetar civilt som fotograf. Mikael har ingen befattning inom rörelsen 

men är den informant som studerat flest kurser och därmed uppnått högst medvetandenivå, 
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det vill säga ”clear” enligt scientologisk terminologi. Toni, som sin ungdom hade problem 

med missbruk, kom i kontakt med rörelsen via Narconon. Han har varit medlem i 30 år, är 

deltidsengagerad och arbetar civilt inom byggbranschen. Samtliga informanter har både 

erfarenheter från egen studietid i den svenska skolan samt erfarenhet från att ha barn i 

skolåldern.  

Lena, såväl som Mikael och Toni uttryckte alla en stark kritik mot hur den svenska skolan var 

beskaffad. För samtliga informanter utgjorde skolan, själv eller tillsammans med andra 

faktorer, det samhällsproblem som de ansåg viktigast att lösa i dagens Sverige. För Lena var 

den svenska skolan en institution som fungerar väl för vissa barn, men sämre för andra. Hon 

beklagade sig över att så många barn misslyckas i skolan, och att detta skolmisslyckande ofta 

leder till ett ”livslångt social utanförskap”, antingen i form av ”dåliga och osäkra låglönejobb” 

eller än värre i form av ”droger och kriminalitet”. Frekvensen av droger och kriminalitet var 

det problem som Lena oroade sig mest för, samtidigt var hon noga med att peka på att detta 

fenomen alltför ofta börjar i skolans domäner, eftersom ”barn med sämre förutsättningar 

sällan får den hjälp de behöver. Förekomsten av att många elever diagnostiseras och ges 

psykofarmaka för att ”fungera i skolan”, är liksom förekomsten av att många utslagna 

människor i vuxen ålder tas om hand av psykiatrin och medicineras, ett stort problem 

förklarade Lena. Lena liksom de två andra informanterna, målade upp en liknande cykel av 

samverkande problem; att den bristfälliga pedagogiken och studietekniken leder till att en del 

elever misslyckas i skolan och att det medföljande utanförskapet leder till ett liv i kriminalitet 

och missbruk. Psykiatrin och läkemedelsindustrin betraktas som lösningen på problemet, fast 

än ”problemen egentligen börjar och bör lösas i skolan”, menade Mikael.  

Toni uppgav att han hade personliga erfarenheter från att ha misslyckats i skolan och 

förklarade att han med sina erfarenheter kan ses som ett exempel på hur tidig utslagning i 

skolan ofta renderar i missbruk och ett dåligt leverne. Sina egna negativa erfarenheter från 

skoltiden var orsaken till att han idag betraktar skolan som sin hjärtefråga. Toni uppgav under 

intervjun att han i skolan hade ”svårt att hänga med” och att han inte förstod många av de 

begrepp och komplicerade ord som användes i läroböcker och utav lärare. Som tvåspråkig, 

föräldrarna bördiga från Finland, upplevde han att han varken behärskade det svenska eller 

det finska språket till fullo. Han upplevde att han hade svårt att definiera ord och fånga exakta 

betydelser, och att den svenska och finska grammatiken flöt samman, utan att han var 

förmögen att skilja dem åt. Trots kritiken och upplevelserna från den egna skolgången, 

menade Toni att det också fanns mycket positivt och bra med den svenska skolan, såsom hur 
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skolan är uppbyggd och förekomsten av kunniga lärare. ”Det är inte vad man lär ut, utan hur 

man lär ut, som är problemet” förklarade Toni, och syftade på den bristfälliga studieteknik 

som han menade präglade den svenska skolan. Med bristfällig studieteknik avsåg informanten 

att lärarna inte lär ut ordkunskap och ordförståelse. De två andra informanter uttryckte explicit 

samma kritik, att den svenska skolan saknar en grundläggande och fungerande studieteknik. 

Mikael var den informant som gick till hårdast angrepp mot den svenska skolan, som han 

kallade för ”en katastrof”. Att skolan enbart lär ut teori och ”staplar data på hög”, utan att tala 

om ”görande”, ”förståelse” eller ”praktik” är mycket allvarligt, menade han. Detta system 

fortsatte han, skapar ”endast teoretiker som inte kan handla eller skapa”. Mikael förklarade att 

han inte var någon motståndare till teori, men att teorin måste läras ut så att den blir 

meningsskapande och värdefull för eleven. Genom att koppla undervisningen mer till det 

verkliga livet, t.ex. genom att ”arbeta med privatekonomi under matematiken”, så får eleven 

insikt om hur kunskaperna kan praktiseras, förklarade Mikael.  

Informanterna tycktes eniga om att en nationell läroplan är av godo, men syntes mer oense 

gällande kraven på icke-konfessionell undervisning. Lena, sade sig se tendenser i samhället 

där man försöker ”skydda barn och elever från religion”, något hon menade var beklagligt. 

Ifall ett barns föräldrar gör bedömningen att de vill att deras barn skall undervisas i en 

konfessionell skola, så bör det respekteras menade hon. Lena drog här en parallell till hur 

diverse olika religiösa samfund bedriver konfessionell undervisning som riktar sig till 

ungdomar, något som inte anses vara kontroversiellt. Även Toni uttryckte en positiv 

inställning till religiösa friskolor, så länge undervisningen var icke-konfessionell. Toni, som 

själv är tvåspråkig, menade att religiösa friskolor med mestadels invandrare från ett samma 

land eller kultur, inte alls behöver vara av ondo. Han menade att på sådana skolor så finns det 

ofta lärare och skolpersonal som är flerspråkiga, vilket ”hjälper elever att öka ordkunskapen 

och förståelsen för respektive språk”. Därför avvisade han debatten om att religiösa friskolor 

leder till segregation, då han betraktade det svenska språket som en grundläggande 

förutsättning för samhällelig integrering. Mikael ansåg att utvecklingen mot fler religiösa 

friskolor var naturlig, som en spegling av hur samhället förändrats. Mikael uttryckte en 

kluvenhet inför kravet på icke konfessionell undervisning i den svenska skolan, då han var av 

åsikten att skolan ”inte skall propagera för en viss tro”. Samtidigt menade han att det är 

viktigt att skolan och undervisningen ges utrymme för ”valfrihet och självbestämmande”.  
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Samtliga informanter uttalade sig positivt om religionskunskapen i skolan, ett ämne som de 

ansåg viktigt eftersom det tjänade till att lyfta fram olika religioner och perspektiv. De var 

dessutom alla eniga om att undervisningen i religionskunskap borde göras mer levande och 

fokusera mer på religiös praxis, istället för att kretsa kring olika läroböcker.  

Begreppet ”studieteknik” var något som samtliga informanter refererade till, ofta också i 

bestämd form, ”studietekniken”. En grammatisk petitess kan tyckas, men en i sammanhanget 

viktig sådan. Informanterna tycktes ha en gemensam förståelse av begreppet, att studieteknik 

innebär ett fokuserande på ordkunskap och ordförståelse, samt att begreppet är förbehållet den 

pedagogik som utvecklades av L. Ron Hubbard som kallas för ”applied scholastics”. Ingen av 

informanterna talade om begreppet ”studieteknik” som att det i begreppet rymdes ”flera 

studietekniker”, utan som ett enhetligt och preciserat begrepp. 

Anmärkningsvärt nog formulerade samtliga informanter en samhällsdiagnos som var dyster, 

och som intressant nog placerade skolan i centrum. Att Scientologin och L. Ron Hubbards 

intresseområden rör sig mellan religion, filosofi, psykologi, pedagogik och annan vetenskap, 

blir här extra tydligt, då Hubbards studieteknik tycks ligga till grund för en del av 

informanternas kritik av den svenska skolan. Det faktum att samtliga informanter uttryckte en 

liknande uppfattning om skolan och dess betydelse för att skapa ett fungerande samhälle, kan 

ses som en konsekvens av att utbildning och pedagogik antar en central plats inom 

Scientologikyrkan. Men, kritiken mot den svenska skolan behöver inte vara ett resultat av ett 

engagemang i Scientologikyrkan och ett vurmande för dess praktiker. Kritik riktas dagligen 

mot den svenska skolan och att som informanterna påstå att ett misslyckande i skolan leder 

till ett socialt utanförskap, ligger i linje med en del åsikter som framförs i den pedagogiska 

och samhälleliga debatten. Det som jag emellertid fäster vikt vid, är att informanterna uppger 

att de har en lösning, att införa ”studieteknik” i skolan, vilket är en indirekt hänvisning till 

Hubbards tankar och idéer. Om informanterna istället hade refererat till ”studieteknik” som ett 

inkluderande och mångfacetterat begrepp, så hade jag upplevt att deras uppfattningar om 

pedagogik varit fri från indirekta hänvisningar till Hubbard.  

Scientologin brukar betraktas som en sekulär tro, med sekulära livsideal och där fokus ligger 

på hur olika mänskliga problem skall lösas (Frisk 2007, s. 31). Detta blir påtagligt då 

informanterna uppger att de är tillfredställda med kravet på icke- konfessionell undervisning 

(även om Lena reserverade sig något), vilket jag betraktar som ett av den sekulära statens 

mest framträdande drag. Det är värt att beakta hur informanternas kritik mot den svenska 
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skolan är influerad av rörelsens praktiker och läror. Kritiken är fullständigt fri från religiösa 

och moraliska invändningar, det är pedagogiken det vill säga metoden, som skall reformeras. 

Det finns såklart en uppenbar problematik med att bena ut vad som är religiöst präglad kritik, 

vad som är pedagogisk kritik och vad som är den enskilde informantens ”egna” åsikter. Det är 

följaktligen möjligt att informanterna hämtat sina åsikter från helt annat håll, eller som i fallet 

Toni, att ens egna erfarenheter från början överensstämmer med rörelsens idéer i frågan. 

När jag analyserar medlemmarnas uppfattningar om hur Hubbards pedagogiska gärning 

ignoreras i den svenska skolan, blir det tydligt att går att dra en parallell till hur psykiatrin 

avvisar Dianetiken. Ifall skolan utgått från Hubbards idéer om pedagogik och studieteknik, 

skulle den sociala utslagningen i samhället och därmed kriminaliteten och drogproblematiken 

vara betydligt mindre. Och skulle samtidigt psykiatrin domineras av Dianetik, skulle många 

människor bli kvitt psykiskt lidande och drogberoende och på så sätt öka sitt välbefinnande. 

Likväl kan man betrakta den studieteknik Scientologikyrkan förknippas med som samhälleligt 

accepterad, då staten finansierar dessa skolor och rehabiliteringscentrum. Att dessa skolor och 

rehabiliteringscentrum tenderar att attrahera även icke- scientologer, ger stöd för en sådan 

tolkning. 

8.1.2 …och hur önskar man att skolan såg ut? 

Informanterna, berättade en efter en att de önskade en skola, med ungefär samma organisation 

och med samma läro- och ämnesplan som idag, men, att de önskade att skolan undervisade på 

ett annorlunda vis. ”Studietekniken”, som behandlades ovan, var den enskilt största 

förändringen som informanterna ville få till. Lena uttryckte en viss hopplöshet, att Skolverket 

”inte tog sig tid att lyssna eller ens diskutera”, trots att de vid upprepade tillfällen försökt 

väcka opinion för att få till en förändrad studieteknik. Hon menade vidare, att det är av största 

vikt att ”reformera studietekniken”, inte för att den pedagogik hon förespråkar företräds av 

Scientologikyrkan, utan främst för att skolan, så som den är idag, ”misslyckas med allt för 

många elever”. I skolan förekommande fenomen som läs- och skrivsvårigheter, dyslexi som 

ADHD, avfärdade Lena som felaktiga och något som konstruerats av psykiatrin och 

pedagogiken. Att barn och ungdomar upplever läs- eller koncentrationssvårigheter beror på att 

de inte förstår vad som lärs ut, och ”när man inte förstår blir det tråkigt och då är det svårare 

att hålla koncentrationen uppe”, sade Lena. Samma förklaring gav Toni, som själv upplevt 

denna problematik och själv blivit stämplad som busig i skolan. Kritiken mot 

diagnostiseringen av företrädelsevis ADHD och Damp går att härleda till en växande skara 
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kritiker som förkastar diagnosticering och medicinering av små barn och som förespråkar ett 

psykosocialt förhållningssätt till problematiken. Till denna grupp av kritiker kan 

Scientologikyrkan inräknas. 

Medan Lena och Toni var nöjda med de ämnen som lärdes ut i skolan, så hävdade Mikael att 

även skolans ämnesplan borde reformeras. Mikael, vars dotter studerat vid en av 

Scientologikyrkans skolor i USA, berättade att undervisningen inte behandlade Scientologi, 

men tillhandahöll ”kurser om kommunikation”, något han gärna skulle se i den svenska 

skolan. Vidare uttryckte Mikael en önskan att ”ekonomi och social kompetens” borde vara två 

obligatoriska ämnen i den svenska skolan, då dessa kvaliteter och kunskaper är högst 

avgörande för hur man senare lyckas i livet. I dennes mening var skolans ämnesplan allt för 

präglad av vilka ämnen som traditionellt sett ansetts viktiga. Samtidigt som ”samhället 

förändras så borde också skolans val av ämnen göra det” menade han, och önskade en aktuell 

uppdatering av vad som bör läras ut i skolan. 

Såväl Mikael som Toni uttryckte en önskan om att göra skolans undervisning mer levande; 

mer kultur och mer skapande och framförallt; ett fokus på görandet. Mikael menade att 

undervisningen dessutom borde syfta till ökad reflektion kring den egna inlärningen, så att 

eleverna skulle ställa sig följande fråga ”Varför läser jag det här och vad kan jag använda 

dessa kunskaper till?” För Toni var det verkligt viktiga att levandegöra skolans ämnen, 

särskilt historia och religion, vilka ofta uppfattas som ”tråkiga” och ”ålderdomliga”. Han 

menade att dessa ämnen skulle bli mer aktuella och intressanta genom att praktisera eller 

simulera ett ämne eller en händelse, för att på så sätt flytta fokus från den tråkiga läroboken. 

Mikael förklarade även att han var skeptisk till grupparbeten i skolan (så länge individerna 

inte uppnått nivån ”clear”. På den skola där hans dotter gått i USA, arbetade man antingen två 

om två, i ”twin-grupper”, eller individuellt. Mikael förklarade att när en grupp människor 

möts så tenderar gemensamma negativa erfarenheter att påverka och ena gruppen, vilket 

hämmar skolresultaten och mellanmänskliga relationer. Att arbeta två och två, i ”twin”, med 

en individ som befinner sig på ungefär samma nivå som en själv, skapar goda 

inlärningsmöjligheter samtidigt som det kräver mindre lärarpersonal, hävdade Mikael. Detta 

tillvägagångssätt är dessutom frekvent använt när man studerar kurser i Scientologikyrkan, 

tillade han.   

Iklädande mig forskarrollen finner jag det här nödvändigt att stanna upp ett slag, och värdera 

Tonis och Mikaels visioner om en mer praktiskt och levande undervisning. Båda 
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informanterna gav under intervjun uttryck för att vara praktiskt och estetiskt sinnade, något 

som förmodligen bidrar till hur de önskar att skolan var beskaffad. Även om den pedagogik 

som företräds av Scientologin förknippas med fokus på görande och användbarhet så rymmer 

informanternas utsagor också några högst personliga åsikter, vilket kritiken mot ”tråkiga 

skolböcker” vittnar om. Informanternas önskan om en mer praktiskt utformad undervisning, 

bör också betraktas mot bakgrund av att samtliga informanter uppgav att Scientologin är en 

praktisk religion, eller ”ett verktyg” som en informant uttryckte det, till ett bättre liv. Det är 

alltså möjligt att här uttolka ett samband mellan ett praktiskt förhållningssätt till religion och 

ett praktiskt förhållningssätt till skolan, att båda primärt skall fungera som hjälpmedel för 

människan ska må bra.  

8.1.3  Hur ser medlemmarna på den egna konfessionella undervisningen? 

Lena förklarade att det inom Scientologikyrkan inte förekommer någon form av 

söndagsskola, konfirmation eller annan ungdomsundervisning, men att ”vi går ju kurser, det 

är det vi gör”. ”Scientologin är uppbyggd kring kurser”, som studeras stegvis, efter ett system 

kallat ”bron”, så mycket av den religiösa praxisen ”kretsar runt just studier”, förklarade hon. 

Informanterna förklarade för mig att man som scientolog kan studera två typer av kurser, 

antingen ”andlig vägledning”, för att nå upp till olika medvetandenivåer, eller utbilda sig till 

”auditör”, det vill säga ge andlig vägledning till andra. Lena förklarade att Scientologikyrkan 

rekommenderar kursdeltagare att söka en balans mellan de båda utbildningarna, det vill säga 

att ta ungefär lika många kurser i ”andlig vägledning” som i ”auditörutbildningen”. Detta för 

att uppnå bästa resultat. Toni förklarade att Scientologins kurser inte vänder sig till små barn, 

men att kurser kan konstrueras till ungdomar, förutsatt att ”de är motiverade och medvetna 

om vad de studerar”.   

Inför och under mina möten med informanterna var jag mest nyfiken på hur de skulle besvara 

mina frågor om att kurserna kostar en ansenlig summa pengar. Lena, uppgav att hon var trött 

på kritiken kring att utbildningen kostar pengar, ”so what, det är det enda som de kan dra upp 

mot oss, men vad kostar inte pengar idag?” Hon var av åsikten att kritiken mot rörelsen, 

bygger på felaktiga rykten, som att enskilda personer inom Scientologikyrkan blir rika på 

kursavgifterna som deltagarna betalar. När ämnet kom på tal under intervjun, kollade sig Lena 

runt omkring i Scientologikyrkans lokal i Kungens Kurva, och suckade över att de inte hade 

råd till en större och mer centralt belägen facilitet. Hon förklarade att det är ”kursavgifterna 

som håller rörelsens aktiviteter igång”, och att de personer som avlönas av Scientologikyrkan 
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erhåller en mycket knapp summa pengar i månaden. Toni var inne på samma spår, att inom 

Scientologikyrkan så betalar deltagarna för kurser, i andra mindre samfund så samlar man in 

pengar på annat vis. Det viktiga är att rörelsen får in pengar så att den kan fortsätta att bedriva 

verksamheten, menade han. Informanterna förklarade att man i Stockholm endast kan studera 

kurser på lägre nivå, till skillnad från vad som är möjligt i Köpenhamn. Kurser på en lägre 

och mer grundläggande nivå är således mindre kostsamma för kursdeltagarna. Om Lena och 

Toni förklarade att kursavgifterna är ett naturligt sätt att finansiera verksamheten, så menade 

Mikael att det fanns ett mervärde i att kurserna kostar pengar. ”Ska man få något, så ska man 

också ge något” resonerade han. Han var här noga med att understryka att ”ge” inte 

nödvändigtvis behöver innebära pengar, utan att man kan ”betala via arbete eller en annan 

form av ansträngning”. Frisk hävdar att många av Scientologins idéer ligger väl i samklang 

med rådande tidsanda, vilket jag ser utbytet mellan utbildning och kapital som ett konkret 

exempel på (Frisk 2007, s. 31). 

När jag under intervjun med Mikael, den informant som tagit flest kurser inom Scientologin, 

frågade vad kurserna handlade om och hur han såg på den konfessionella utbildningen, 

förklarade han att kurserna ger hjälp att leva ett bättre liv. ”Kurserna handlar om livet och 

sinnet, kan man säga, sånt man behöver veta././förhållandet mellan det andliga och det 

fysiska, relationer mellan människor ...och sådana kunskaper”, berättade Mikael och 

förklarade hur dessa kurser hjälpt honom att utvecklas som människa. För Lena hade 

kurserna, och främst Dianetiken, inneburit att hon ”förstod sig själv och sina tankar och 

handlingar på ett klarare sätt”, att hon blivit ”mer medveten om sig själv”. Även Toni 

uttryckte att kurserna hjälpt honom att ”förstå sig själv och andra bättre”.  

Något som komplicerar frågan huruvida Scientologikyrkan bedriver konfessionell 

undervisning, är att teorier utvecklade av Hubbard tillämpas i skolor (Applied Scholastics), 

missbruksrehabilitering (Narconon) samt rehabilitering av kriminella (Criminon), samtidigt 

som de drivs oberoende av Scientologikyrkan. I södra Stockholm finns Studemaskolan 

(årskurs 0-9) som praktiserar ”applied scholastics”, ”tillämpbar pedagogik”, det vill säga den 

studieteknik som fokuserar på ordförståelse, att eleven skall få arbeta på den nivå denne 

befinner sig, samt att inga inlärningsstadier får hoppas över. Förutom Studemaskolan finns det 

i Sverige 3 daghem (förskolor) som utgår från ”applied scholastics” (Frisk 2007, s. 32f ). 

Informanterna var noga med att påpeka att trots att Studemaskolan inte är en del av 

Scientologikyrkan, så var de mycket nöjda och positiva till dess existens. Sett till Karin 

Johannessons begrepp ”ekonomisk konfessionalitet”, så är Studemaskolans undervisning att 
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betrakta som konfessionell (Jonsson, Martinsson & Sjöberg red. 2009, s. 55f). 

Studemaskolans huvudman är den ideella gruppen ”Föreningen Aktiva Studier” 

(studemaskolan.se). Föreningen arbetar aktivt utifrån ”applied scholastics” (faslager.se). Då 

skolans huvudman står i en nära förbindelse med en organisation som är förknippad med 

Scientologikyrkan. Studemaskolan kan inte betraktas som ”innehållsmässig konfessionell” då 

den följer den svenska läroplanen utan att tillföra extra ämnen (studemaskolan.se). 

Undervisningen kan också betraktas som konfessionell i avseendena ”utövande 

konfessionalitet” och normativ ”konfessionalitet” eftersom undervisningen utgår 

undervisningen utgår från metoder utvecklade av Hubbard. Johannesson påpekar att det finns 

en ”glidande skala”, d.v.s. att undervisningen kan vara mycket eller litet konfessionell 

(Jonsson, Martinsson & Sjöberg red. 2009, s. 54ff). I dessa avseenden får undervisningen 

betraktas som ”lite konfessionell” då det trots allt är den nationella icke- konfessionella 

läroplanen som står i fokus för undervisningen (studemaskolan.se). 

För Toni, som länge levt i en annan medelstor stad i Mellansverige, var det Studemaskolan 

och inte Scientologikyrkan, som fick honom att flytta till Stockholm. Tillsammans med sin 

fru, hade de beslutat att ge sina barn möjligheten att studera på Studemaskolan och därmed 

försäkra sig om att barnen lärde sig en god studieteknik, förklarade han. Hans egna negativa 

erfarenheter från skolan, och hans senare positiva erfarenheter från studier inom 

Scientologikyrkan, var starkt bidragande till beslutet, uppgav Toni. På min följdfråga 

huruvida han var rädd att hans barn inte får tillgång till ”studietekniken” när de börjar 

gymnasiet, så svarade han att det viktigaste är att barnen lär sig studietekniken vid tidig ålder, 

och att de sedan bär med sig den resten av livet. De två andra informanterna, som hade äldre 

barn, förklarade att de utan tvekan skulle ha placerat sina barn på Studemaskolan, ifall de haft 

barn i den åldern idag.  

Scientologikyrkans egna kurser är att betrakta som konfessionell undervisning, sett till alla 

Johannessons fyra definitioner av begreppet ”konfessionell” (Jonsson, Martinsson & Sjöberg 

red. 2009, s. 55f). Informanternas uppfattning är att det just är den konfessionella 

undervisningen som utgör den religiösa praktikens kärna. Visserligen vittnar informanternas 

utsagor om att religiösa sammankomster som söndagssamlingar, giftermål och diverse andra 

ceremonier praktiseras, men att det antar en position i det perifera. Det är kurserna, både det 

som benämns som andlig vägledning och de kurser som utbildar auditörer, som informanterna 

uppehåller sig kring och som verkar utgöra fundamentet till varför de engagerar sig inom 

Scientologikyrkan.  
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Medlemmarnas syn på Studemaskolan och daghemmen, som bygger på ”applied scholastics”, 

framhäver att undervisning och skolverksamhet är något mycket betydelsefullt för 

informanterna. Toni, som egentligen inte är speciellt förtjust i storstäder, valde ändå att flytta 

till Stockholm för att hans barn skulle få möjlighet att studera på Studemaskolan. För honom 

var det pedagogiken som främst lockade, inte närheten till kyrkan och tillgången till ett större 

kursutbud. (Toni läste kurser hemma och på distans tidigare, författarens anmärkning.)  Jag 

kan inte bedöma om Tonis val och handlingar utgör ett undantag eller regel hos de 

Scientologikyrkans medlemmar och sympatisörer. Däremot så kan exemplet Toni få illustrera 

den mångfald och komplexitet som omger Scientologikyrkan och dess besläktade 

organisationer och som gör rörelsen så svår att ringa in. 

8.2 Familjefederationen för världsfred och enighet  

8.2.1 Åsikter om den svenska skolan 

Informanterna utgjordes av följande skara. En svensk kvinna i 50- årsåldern verksam i en 

kommunal förskola, som vi i fortsättningen kommer att kalla Annika och som kan 

klassificeras som en vanlig medlem, det vill säga aktiv, men utan någon särskild befattning i 

rörelsen. En svensk man i 60-årsåldern som är verksam journalist och som tidigare varit 

ledare för rörelsen i Sverige och som fortfarande innehar betydande poster inom rörelsen. 

Mannen får namnet Nils. En ung kvinna, född i ett annat europeiskt land, som går sista året på 

en engelskspråkig privat gymnasieskola. Kvinnan som vi kan döpa till Emma, har en aktiv 

roll i Familjefederationens ungdomsrörelse. Samtliga informanter hade alla erfarenheter från 

att bo och verka i andra länder, men var för närvarande bosatta i Stockholmsområdet. 

Informanterna hade därför erfarenheter av andra länders skolsystem, antingen som förälder 

och/eller som elev.  

Samtliga informanter uppgav att de gillade hur den svenska skolan var beskaffad; fri 

utbildning och en fungerande organisation, uppgav de som främsta orsaker till detta. Ingen av 

informanterna önskade en skola som enbart fokuserade på kunskapsinlärning, utan att 

uttryckte en nöjsamhet över att skolan även har en fostrande uppgift. Medlemmarna var av 

uppfattningen att skolan som fostrande instans får ta för mycket ansvar i vårt samhälle. Så här 

uttryckte sig Annika. ”Som jag upplever det, så/../förväntar sig många föräldrar att skolan och 

lärarna ska uppfostra barnen och då blir det mindre tid för undervisning, sånt som skolan 

främst ska vara till för/../föräldrarna lägger över ansvaret  på skolan” Annika liksom de andra 

informanterna, ansåg alla att familjens sönderfall, det vill säga skilsmässor, otrohet och 
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instabila familjekonstellationer, var det svenska samhällets största problem. Hon menade 

vidare att detta problem ”färgar av sig på skolan”, då många barn och ungdomar som lever i 

ostadiga familjeförhållanden för med sig osäkerheten och problemen till skolan. ”Med 

tryggare och stabila familjer, där även far- och morföräldrar hjälps åt, skulle mycket av 

skolans problem lösas”, eftersom eleverna skulle bli tryggare och skolan skulle kunna 

fokusera mer på inlärning, förklarade hon.  

Emma, som gick sista året på gymnasiet och som hade erfarenhet från flera olika skolsystem, 

hävdade att ”kommunikationen mellan elever och lärare” var det som hon mest uppskattade 

med den svenska skolan. Samtidigt var hon kritisk till kunskapsnivån. Här syftade hon inte på 

lärarna som hon upplevde som kunniga, utan på de låga krav den svenska skolan ställer på 

eleverna. Vidare menade hon att ”lärarna koncentrerar sig bara på elever som har svårt eller 

som har problem”, medan starkare elever, en kategori hon identifierade sig med, fick klara sig 

bäst de ville. Också detta var främmande för henne, i jämförelse med erfarenheterna från 

andra länders skolsystem. Nils, uttryckte ingen åsikt angående den svenska skolans 

kunskapskrav, däremot var han av åsikten att såväl det svenska samhället som den svenska 

skolan tog allt för mycket ”hänsyn” till diverse invandrargruppers intressen och önskemål. 

För Nils var hemspråksundervisning i skolans regi ingen självklarhet och något som skall vara 

underordnat den ordinarie undervisningen. I detta sammanhang var Nils noga med att påpeka 

att han inte hade något som helst emot olika kulturers inträden i det svenska samhället, istället 

motiverade han åsikten med sina förvärvade erfarenheter från att ha bott i Sydamerika, där det 

spanska språket varit en ”nyckel till social integrering”. Annika, verksam i skolsfären, uppgav 

å andra sidan att hon var nöjd med det svenska skolsystemet till sin helhet, men uttryckte en 

önskan om att skolan borde få ökade ekonomiska resurser.  

Samtliga informanter var tillfreds med den svenska skolans icke-konfessionella karaktär, 

vilket kan ses i ljuset av att två av tre informanter, betonade betydelsen av att särskilja stat och 

kyrka. Men en informant, Nils, ansåg att ”kristendomen borde ta större plats i 

undervisningen”. Han var av åsikten att kristendomen i såväl det svenska samhället som i den 

svenska skolan, presenterades som ”en religion i mängden”. Nils betonade att eftersom 

kristendomen varit ”starkt bidragande till att forma det västerländska samhället”, så borde 

också religionen få mer plats i både samhället och skolan. Han menade att skolan och 

undervisningen skulle kunna ”fokusera mer på kristendomen…men att skolan inte ska bedriva 

religiös propaganda/../och jag tror det är möjligt att göra det ena utan det andra” Jag tolkade 
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Nils som att han uttryckte att det inte finns någon konflikt mellan objektiv undervisning och 

ett fokus på kristendom i skolan. 

De två andra informanterna, uttryckte inga liknande åsikter, istället talade de sig varma om 

hur religionskunskapsämnet omfattar och behandlar olika religioner och trosuppfattningar. 

För Annika var det viktigt att olika religioner presenterades och behandlades inom skolans 

ramar, allt för att eleverna själva skulle ”ges möjlighet att värdera och ta ställning till olika 

religiösa traditioner”. På ett personligt plan hade religionskunskapen i skolan bidragit till att 

Annika fått möjlighet att fördjupa sig inom olika österländska religioner, något hon menade 

var en ”bidragande faktor” till att hon senare i livet anslöt sig till Familjefederationen. Vidare 

poängterade Annika vikten av att religionskunskapsämnet skulle kretsa kring att ”leva 

religion”, det vill säga studera ”religionernas verkliga kärnor” och konkreta praktik. ”Genom 

att besöka församlingar, delta i religiösa ceremonier och intervjua olika religiösa utövare, så 

studerar man religion, inte genom någon sammanfattande lärobok”, sade hon. För Emma, med 

erfarenhet från en italiensk skola där katolicismen antog en framträdande position, kändes det 

”befriande” att undervisningen var icke-konfessionell och att flera trosperspektiv behandlades 

i religionskunskapsämnet. Emma uppgav att hon upplevde den katolska prägeln som bitvis 

”påtvingad” och menade att det inte var skolans uppgift att fostra elever in en viss 

trosuppfattning.   

Även om informanterna uppgav att de överlag var nöjda med den svenska skolan, så saknades 

inte åsikter om skolans brister. Annika riktade en stark kritik mot det svenska samhällets 

sexualmoral, eller dess brist på moral snarare. Hon menade att det är ”signifikativt för vårt 

samhälle att två tonåringar av olika kön inte kan umgås utan att det skall inbegripa sexuellt 

umgänge”. Problemet menade hon, var att ”skolan snarare främjar än stävjar en sådan 

sexualsyn”, där kortvariga och flyktiga relationer inte problematiseras utan uppmuntras. 

Sexualkunskapen var ett tydligt exempel på hur skolan hanterar frågor kring sexualitet och 

ungdomar. Annika hävdade att ämnet i sig var oerhört viktigt, men att undervisningen 

genomfördes ”slarvigt och utan förberedelse eller syfte”. I frågor om sexualundervisning 

glömmer skolorna att ”ta hänsyn till elever och föräldrar med olika religiösa uppfattningar”, 

och riskerar därför att ”försämra relationen mellan föräldrar och skola”, oroade sig Annika. 

Men, samtidigt är elever från icke religiösa hem de som drabbas mest av en bristande 

sexualundervisning resonerade hon vidare. ”Det är inte värst för de religiösa, det är värst för 

de ickereligiösa…det är tragiskt när skolan inte ens undervisar om sex på ett allvarligt sätt” 

Annika var ensam i sin kritik mot sexualkunskapen och skolans hantering av sexuella 
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spörsmål. Däremot uttryckte samtliga informanter explicit kritik mot samhällets rådande 

sexualnormer.   

Informanterna uttryckte en, som jag bedömde, uppriktig uppskattning för det svenska 

skolsystemets yttre organisation och struktur, vilket för många kan vara en självklarhet, men 

som för dessa, med erfarenheter från andra skolsystem, inte var lika självklar. Samtliga 

informanter uppgav att de var anhängare av icke-konfessionell undervisning, men jag fick 

uppfattningen av att Nils uppfattning skiljer markant från de två andra informanterna, då han 

samtidigt förespråkade att Kristendomen skulle ha en särställning i undervisningen. Enligt Lgr 

11, så skall undervisningen vara icke-konfessionell och samtidigt betona Kristendomens 

betydelse för det svenska samhällets framväxt.(Lgr 11). Jag tolkar Nils som så att han har en 

annan uppfattning än den som formuleras i Lgr 11. Att han önskade en mer kristet präglad 

undervisning eftersom han önskade ett mer kristet präglat samhälle. Intressant nog uttryckte 

Emma och Annika en diametral åsikt, att undervisningen skulle tjäna till att presentera ett 

flertal olika trosriktningar så att eleven skulle ges möjligheter att själv ta ställning och 

anamma den uppfattning som bäst passar individen. Utan att dra för stora växlar av dessa 

meningsskiljaktigheter, så uppfattar jag att kristendomen antar en mer central position i Nils 

tro och samhällsuppfattning, än hos de andra informanterna.  

Samtliga informanter tillfrågades vilket samhällsproblem som de ansåg störst, varav alla 

responderade något i stil med att ”familjerna faller samman”, vilket kan förstås med bakgrund 

av den centrala roll familjen tillskrivs i Familjefederationens teologi. Intressant nog uppgav 

alla informanter att denna problematik, också var ett av den svenska skolans största problem, 

att ungdomar med en dålig uppväxt hamnar i kläm i skolan. Det är sålunda möjligt att tolka 

informanternas åsikter i frågan som ett konkret exempel på hur den teologiska uppfattningen 

präglar och påverkar deras uppfattning gällande samhälle och skola. En annan tänkbar 

tolkning är att människor som önskar att familjen skall utgöra en grundläggande komponent i 

samhällslivet tenderar att söka sig till rörelser som Familjefederationen.  

Samma förhållande mellan tro och samhällsuppfattning noterar jag när Annika uttalade sin 

kritik gällande skolans hantering av sexualfrågor, där hennes religiösa och moraliska 

uppfattning kolliderade med samhällets och skolans liberala sexualsyn. Det är således fullt 

möjligt att ha en mer restriktiv sexualsyn än vad som är norm i majoritetssamhället, utan att 

det är en förknippat med en viss tro eller religion. I fallet Annika, så upplever jag emellertid 

att hennes åsikt harmoniserar väl med Familjefederationens inställning till sexualitet, att 
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sexualiteten är en positiv kraft som är viktig för relationen mellan man och hustru, men som 

är skadlig för unga människor, framfört när det handlar om kortvariga sexuella förbindelser.  

Den kritik som Nils och Emma riktade mot den svenska skolans mentalitet, ”för 

tillmötesgående” respektive för ”låga krav”, kan ses som en produkt av hur deras levda 

religiösa liv tagit dem till olika länder och olika skolsystem, något som tvivelsutan bidragit till 

respektive åsikter. Det kan också, vilket är mer troligt, ses som högst personliga åsikter utan 

koppling till det religiösa.   

Trots att informanternas uppfattningar till viss del kom att skilja sig åt, kan man se en röd tråd 

genom hur problemen i skolan ses som en konsekvens av andra mer fundamentala 

samhällsproblem. Och lyckas man lösa samhällsproblemen, ja då löses också många av de 

problem informanterna identifierar i skolan.  

8.2.2 …och hur önskar man att skolan såg ut? 

Informanternas utsagor vittnade om att de överlag var tillfredställda med den svenska skolan 

och med en nationell och icke- konfessionell läroplan. Detta faktum bidrog till att 

informanterna uttryckte relativt få konkreta önskemål för att förbättra just skolan. Med 

bakgrund av ovanstående, tolkar jag informanterna som så, att man kommer till rätta med de 

flesta skolproblemen genom att komma till rätta med samhällsproblemen. Emmas kritik mot 

den svenska skolans låga ambitionsnivå och kunskapskrav, var ett undantag i sammanhanget, 

då kritiken riktades mot just skolan och till synes utan religiös eller moralisk förankring.  

Samtliga informanter uttryckte en glädje över att den valfrihet som kommit att genomsyra den 

svenska skolan, och i synnerhet det fria gymnasievalet. Emma var av åsikten att ”ju mer 

konkurens desto bättre kvalitet”, d.v.s. att valfriheten ställer krav på skolorna att vara så bra 

som möjligt. Något som inte blir fallet, om det bara existerar kommunala eller statliga skolor, 

hävdade Emma. Informanternas positiva inställning till den rådande valfriheten som råder 

gällande val av skola, kan ses i ljuset av den uttalade anti-kommunism och förfäktande av 

högerideal som präglar rörelsen (Frisk 2007, s .109). Privata skolor och valfrihet passar 

sålunda bra in både liberalismens och Familjefederationens idealvärld. Man kan också tolka 

informanternas välvilja till det fria skolvalet som ett resultat av att föräldrar och inte lokala 

myndigheter beslutar om vilken skola barn och ungdomar skall placeras. Ökad 

bestämmanderätt för familjen och föräldrarna är helt i samklang med Familjefederationens 

idéer. Det ska här påpekas att värderingar som vill ge ökat inflytande till familj och föräldrar 
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på intet sätt är något unikt för Familjefederationen, utan dessa åsikter framförs av olika 

konservativa grupper och partier i det svenska samhället. 

Informanternas relation och åsikter om religiösa friskolor var ambivalent, och här kom också 

deras svar att skilja sig åt. Annika var av åsikten att så länge en religiös friskola följer 

läroplanen och så länge den religiösa friskolan inte fungerar som ett sätt att ”exkludera barn 

och ungdomar från majoritetssamhället”, så är det en ”bra skolform”. ”Att få bygga upp en 

skola ur en mikromodell av hur det är att leva en religion”, förutsatt att ovanstående kriterier 

är uppfyllda, vore ”något fint” resonerade hon vidare. Nils å andra sidan, oroade sig för de 

”segregerande effekter” han såg med de religiösa friskolorna. För Nils var problematiken 

förknippad med invandring och diverse religiösa minoriteters krav på att själva få utforma 

undervisning utan yttre inblandning.  Även Emma uttryckte en kluvenhet inför religiösa 

friskolor, eftersom hon å ena sidan var ”positiv till att valfrihet och mångfald”, å andra sidan 

uttryckte en oro för att religiösa friskolor tenderar att skapa ”religiösa enklaver” i samhället. 

Informanterna tycktes dock eniga i frågan, att om religiösa friskolor skall tillåtas, så är det av 

största vikt att de religiösa friskolorna följer rådande läroplaner och att de inte ”står utanför 

samhället”. 

Två av informanterna, Annika och Emma, uttalade sig positivt om hemundervisning och 

önskade att undervisningsformen var mer accepterad och legitim i det svenska skolväsendet. 

Annika hade följt debatten om hemskolning och att hon fann det negativt att ett sådant 

alternativ fått avslag från Skolverket. (vilket endast är tillåtet om särskilda omständigheter 

råder, ej på grund av religiösa krav, författarens anmärkning) Hon menade, förutsatt att de 

som undervisar i hemmet är kompetenta nog, så vore hemundervisning ett fullgott alternativ 

till vanlig skolundervisning. Främst såg hon hemundervisning som ett komplement till vanlig 

skolundervisning, att eleverna en eller en halv dag i veckan kunde få undervisas hemma, ifall 

sådana önskemål fanns. Hon poängterade att detta system fungerar för vissa och kanske sämre 

för andra, men att det vore dumt att helt ”stänga dörren för en sådan lösning”. Emma, som 

själv hade ett års erfarenhet av hemskolning i Familjefederationens regi i USA, talade sig 

varm om undervisningssättet. ”Alla fick lära i sin takt och man fick lära sig att ta ansvar/../och 

så blev disciplinen bättre” menade hon. Däremot beklagade hon sig över att 

hemundervisningen bidragit till viss ”social isolering” och en avsaknad klasskamrater som 

inte tillhörde rörelsen.  
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Nils hade via sin fru som arbetade som lärare, blivit positivt inställd till ämnet ”livskunskap” 

något han menade borde ta än mer plats i den svenska skolan. Ifall han fick önska, så skulle 

kurser om hur man blir en bra medmänniska, en bra partner och en bra förälder vara 

obligatoriska för såväl unga som vuxna människor. För många av världens problem, börjar 

just där, med dåliga vuxna, menade han.    

8.2.3 Hur ser medlemmarna på den egna konfessionella undervisningen? 

Informanterna uppgav att Familjefederationen bedriver skolverksamhet i ett flertal länder 

världen över. I Familjefederationens hemland, Sydkorea, finns förutom en rad skolor även ett 

universitet, som drivs i rörelsens regi (Frisk 2007, s. 123). Annika menade att ”rörelsens 

litenhet” i Sverige omöjliggjorde skolverksamhet i Sverige. Vidare hävdade hon att den 

svenska skollagstiftningen och kravet på icke-konfessionell undervisning ”inte gör det aktuellt 

att starta upp skolverksamhet” i Sverige. Men detta faktum, var inget som verkade besvärade 

någon av medlemmarna avsevärt. 

Familjefederationen organiserar konfessionell undervisning och aktiviteter för både vuxna 

och unga medlemmar i Stockholm. Nils och Annika uppgav att de vuxna bedrev hemstudier, 

där man löst organiserat träffades ett par stycken, läste Bibeln, Principles eller religiösa 

urkunder förknippade med andra religioner och diskuterade diverse teologiska och praktiska 

frågor. Annika berättade att syftet med dessa kvällar var flera. Att umgås, att studera och ”lära 

sig mer om den egna religion eller om andras trosuppfattningar” samt att diskutera och 

gemensamt ”finna lösningar på olika praktiska vardagsproblem”. För Annika var detta sätt att 

umgås mycket vanligt, varav hon berättade att hon ofta umgicks med vänner tillhörande andra 

nya religiösa rörelser, och att diskussioner om tro, etik och andra livsfrågor ofta stod i 

centrum. Annika som beskrev sig själv som ”mycket intresserad av religion och andlighet”, 

förklarade att studiekvällarna ofta behandlade frågor som huruvida det är möjligt att uppnå 

fred och dialog mellan olika religiösa traditioner. Inte sällan var det just sådana texter som 

diskuterades vid dessa tillfällen. 

Emma berättade om rörelsens ungdomsaktiviteter, som innefattade den andra generationens 

medlemmar som befann sig i åldrarna 5-25 år. Hon uppgav att hon som en av de äldre 

medlemmarna i ungdomsgruppen, hade en ”ledande roll” och att de äldre medlemmarna tog 

hand om de yngre. Ungdomsgruppen organiserade aktiviteter som innefattade matlagning, 

idrott, religiös undervisning samt söndagsskola för yngre medlemmar. Vid söndagskolan 

agerade någon av ungdomsgruppens äldre medlemmar ”lärare” för det tiotal yngre tonåringar 
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och barn som just nu ingick i söndagsskoleundervisningen. Emma förklarade att 

ungdomsgruppen var ”relativt självstyrd”, men att styrelsen för ungdomsgruppen gjorde upp 

riktlinjer gällande aktiviteter tillsammans med äldre medlemmar tillhörande den första 

generationen.  

Informanten uppgav att mellan 40 och 50 ungdomar engagerar sig i ungdomsgruppen, men, 

att aktivitetsnivån inom ungdomsrörelsen varierar. Lite skämtsamt beklagade sig Emma över 

att så ”många yngre medlemmar”, tillika vänner, lämnar landet när de blir myndiga, för att 

”utbilda sig” utomlands i någon av rörelsens skolor eller för att ”gifta sig”, något många gör i 

ung ålder. Emma berättade att eftersom man in rörelsen avstår sex innan äktenskapet, så ”kan 

killar och tjejer umgås på ett naturligt och vänskapligt sätt”, något som är svårare i skolan och 

i det ”riktiga samhället”, menade hon. Hon förklarade att man inom ungdomsrörelsen umgås 

mer som ”bröder och systrar”, vilket gör att förhållandet till det andra könet är mer 

”avslappnat och naturligt”. Vidare så förtäljde Emma att hon betraktade ungdomsrörelsens 

aktiviteter som ett sätt att ”stärka gemenskapen hos den andra generationens medlemmar”, 

något hon menade var viktigt för att få rörelsen att bestå. 

Den konfessionella undervisningen inom Familjefederationen var sålunda av varierad 

karaktär; kollektiva hemstudier för de äldre medlemmarna och söndagsskola och religiös 

undervisning för de yngre medlemmarna. Den första och andra generationen medlemmar, var 

särskiljda när det kom till konfessionell undervisning och sammanstrålade endast vid 

söndagens gudstjänster. Emma berättade mycket om den gemenskap som fanns mellan den 

andra generationens medlemmar i Stockholm och hur de tillsammans anordnade aktiviteter 

och umgicks. Jag fick intrycket av att dessa aktiviteter ofta utgjordes av vardagliga saker 

såsom idrott och matlagning. Med Johannessons begrepp ”ekonomisk konfessionalitet” och 

”normativt konfessionalitet” är dessa aktiviteter konfessionella, då de finansieras av rörelsen 

och eftersom medlemskap i ungdomsrörelsen förutsätter ett visst trosperspektiv (Jonsson, 

Martinsson & Sjöberg red. 2009, s. 54ff). 

Emma vittnade om att ungdomarna i den andra generationen umgicks mycket nära och ofta, 

vilket jag tolkar som att den gemensamma erfarenheten av att vara född inom rörelsen snarare 

än det religiösa i sig, som binder gruppen samman. Ungdomsrörelsens många vardagliga 

aktiviteter bör betraktas som ett led i den förändring som Liselotte Frisk menar att rörelsen 

genomgått de senaste decennierna, från religiöst och andligt fokus till en mer praktisk 

orientering (Frisk 2007,s. 121). Och eftersom den religiösa praxisen främst utgörs av familjen 
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och föräldraskapet, så ser jag en logik i att ungdomsrörelsen (vilket endast innefattar ogifta 

unga vuxna, ungdomar och barn) ägnar sig åt sekulära aktiviteter och mellanmänskliga 

relationer. Man kan också tolka ungdomsrörelsens fokus på vardagliga och allmänna 

aktiviteter som att föräldrarna i den första generationen inte vill påtvinga sina barn en tro, men 

att de gärna önskar att barnen får ta del av en större social gemenskap. 

Jag förstår medlemmarnas uppgifter som så att den konfessionella undervisningen skiljer sig i 

karaktär beroende på ålder och generation (1:a och 2:a) och det gör också undervisningens 

syften. Söndagsskolan, där Emma och några av de äldre medlemmarna i den andra 

generationen undervisar yngre barn kan, kan tjäna till att fostra in barnen i tron och/eller lära 

barnen om Familjefederationen och dess trosgrunder. Den undervisning och de aktiviteter 

som ungdomsrörelsen själva bedriver, tjänar främst syftena sammanhållning och gemenskap. 

Slutligen, den konfessionella undervisningen som den första generationens medlemmar 

bedriver, syftar mer till religiös kunskap och religiös förståelse. Intresset för att studera andra 

religioner fungerar som ett medel till att uppnå ett av rörelsens mål; religionsfred. Att studera 

blir då en metod för fred, och för att bättre förstå hur olika människor väljer att leva sina liv. 

Informanterna uppgav alla att den konfessionella undervisningen, oavsett nivå och målgrupp, 

är viktig, men att det verkliga fokuset riktas mot familjen och föräldraskapet. Nils uppgav att 

”det verkliga lärandet sker inom familjen”, i form av uppfostran och respekt inför varandra.  

8.3 Medlemmarnas syn på skola och undervisning 

Under detta avsnitt kommer jag att kortfattat sammanfatta hur medlemmarna i 

Scientologikyrkan respektive Familjefederationen uppfattar skola och undervisning, vilket 

besvarar undersökningens första frågeställning. Denna del utgör underlag till nästa avsnitt, där 

medlemmarnas uppfattningar analyseras utifrån Frisks modell om hur religiösa rörelser kan 

stå sig i spänning till olika aspekter av samhälle/omvärld.  

8.3.1 Scientologikyrkan 

Medlemmarna i Scientologikyrkan uttryckte en skarp kritik mot den svenska skolan. Den 

främsta anledningen till det, var att skolan saknar ”studieteknik” Medlemmarna hade en 

väldigt klar definition av begreppet, och syftade till den pedagogik som utvecklats av 

Scientologikyrkans grundare L. Ron Hubbard. Pedagogiken fokuserar på ordförståelse, 

ordkunskap, att eleverna skall undervisas utifrån sin individuella nivå samt att ingen 

undervisningsnivå får hoppas över.  
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Avsaknaden av ”studietekniken” i den svenska skolan var den enskilt viktigaste punkten i 

kritiken av den svenska skolan. Medlemmarna uttryckte också, i olika grad, kritik mot att 

undervisningen i skolan var tråkig, för mycket teori och för lite praktik och görande. 

Informanterna tycktes överlag vara tillfreds med skolans yttre, d.v.s. dess organisation och 

styrdokument som förkunnar att undervisningen skall vara icke- konfessionell. Medlemmarna 

placerade skolan i centrum för sin analys över hur samhället mår, men också för hur samhället 

kan förändras till det bättre. Medlemmarna var av uppfattningen att den svenska skolan 

misslyckas med allt för många elever, mycket beroende på den tidigare nämnda 

”studietekniken”, vilket leder till ett socialt utanförskap och i värsta fall ett liv i droger och 

kriminalitet. Medlemmarna riktade stark kritik mot psykiatrin, och menade att diagnoser 

såsom ADHD är icke- legitima, och ett resultat av att elever inte trivs i skolan. 

Eftersom medlemmarna placerade skolan i centrum av sin samhällsanalys, så måste 

skolfrågor betraktas som viktiga och angelägna för medlemmarna i Scientologikyrkan. Detta 

intryck förstärkts i och med medlemmarna talade sig varma om ”Studemaskolan”. Skolan 

praktiserar ”applied scholastics”, d.v.s. den pedagogik som är utvecklad av L. Ron Hubbard. 

Informanternas uppfattningar om Studemaskolan, skiljer sig markant från deras omdömen 

rörande den svenska skolan. Medlemmarnas starka åsikter i skolfrågor visar på att de ser 

skolan som en mycket viktig samhällsfunktion, men också som en instans som determinerar 

individens möjligheter senare i livet. Utifrån Karin Johannessons förståelse av begreppet 

”konfessionell” så bedömmer jag att Studemaskolan bedriver konfessionell undervisning, 

eftersom skolans huvudman har starka kopplingar till skolan och eftersom skolans pedagogik 

är nära förknippad med Hubbards idéer.  

Att Scientologikyrkan inte alltid följer de konventioner och ramar för vad som historiskt sett 

har betraktats som en religion, framkommer i undersökningen av rörelsens konfessionella 

undervisning. Medlemmarna konstaterade att de inte bedriver någon konfessionell 

undervisning, likt en kristen kyrka bedriver söndagsskola. Men, de var av uppfattningen att 

Scientologikyrkans praktik består av ”konfessionell undervisning” i form av de studier och 

kurser inom ”andlig vägledning” och ”auditörsutbildning”. Medlemmarna såg dessa kurser 

som både religiös utbildning och som hjälpmedel i vardagen. Något som jag ser som ett fall 

där gränsdragningen mellan religion och terapi/psykologi/vetenskap är svår att urskilja.  
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8.3.2 Familjefederationen för världsfred och enighet 

Medlemmarna uttryckte en överlag positiv inställning till den svenska skolan. De var 

tillfredställda med att skolan har nationella styrdokument som gäller för både kommunala och 

privata skolor. Gällande kravet på icke-konfessionell undervisning, var medlemmarna 

överens, undervisningen ska inte fostra in elever till en viss tro. Här upplevde jag emellertid 

en viss oenighet, då en medlem tydligt uttryckte en önskan om att kristendomen borde 

undervisas mer om.  

Medlemmarna tycktes dela uppfattningen om att skolans uppgift är att utveckla barn och 

ungdomars kunskaper samt att undervisningen ska tjäna till att fostra eleverna till goda 

medborgare. Bland informanterna uttrycktes dock en oro för att skolan får ta ett allt för stort 

ansvar vad det gäller uppfostran, då föräldrar tenderar att lämna över ansvaret till lärare och 

annan skolpersonal. Medlemmarna var av uppfattningen att samhället präglas av att allt för 

många familjer splittras, på grund av orsaker som skilsmässor och otrohet. Värst drabbade av 

detta blir barn och ungdomar, vilka för med sig oro och problem, från hemmen till skolan. 

Den fundamentala lösningen på problemet såg informanterna i att stärka familjerna, vilket 

skulle skapa ett tryggare samhälle och därmed en bättre skola. Medlemmarna verkade därför 

betrakta skolan som en avbild av samhället. 

Medlemmarna i Familjefederationen riktade alla viss kritik mot skolan, men kritiken var av 

olika karaktär. Samtliga medlemmar kritiserade samhällets sexualmoral, där kortsiktiga och 

flyktiga sexuella relationer var norm. Men enbart en medlem kritiserade 

sexualundervisningen i skolan, vilken snarare tjänade till att uppmuntra än att motarbeta de 

rådande normerna. Medlemmarna hade alla erfarenhet från att ha bott i andra länder, vilket 

präglade deras syn på den svenska skolan. En medlem ansåg att skolan hade allt för låga 

kunskapskrav, en annan att man i Sverige stjälper invandrares chanser att komma in i 

samhället, eftersom samhället och skolan inte ställer tillräckliga krav på att dessa ska lära sig 

det svenska språket.  

Konfessionell undervisning bedrevs inom rörelsen, men var av varierad karaktär beroende på 

medlemmarnas ålder. Medlemmarna berättade att ”de vuxna” samlades i små grupper, en 

gång i veckan, och bedrev hemstudier, där de läste olika skrifter och samtalade om frågor 

rörande livet och religion. Medlemmarna uppgav att dessa kvällar tjänade en rad olika syften, 

att studera sin och andras religion, att umgås och att lösa praktiska problem i vardagen. De 

yngre medlemmarnas verksamhet var till största delen åtskild från de äldres. De äldre 
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medlemmarna i ”ungdomsgruppen” undervisade de yngre i söndagsskola, men de flesta av 

ungdomsgruppens aktiviteter var av sekulär karaktär. Det kan förstås som att föräldrarna inte 

vill tvinga på barnen en tro, men att de vill att barnen ska tal del av en större gemenskap. Det 

kan också ses ett tecken på hur Familjefederationen förändrats, där fokus ligger på att ha 

sunda sociala relationer och bilda familjer istället för att fokusera på religiösa trossatser.  

8.4 Grad av spänning till samhälle/omvärld   

Jag har under tidigare avsnitt under rubriken ”Analys och Resultat” undersökt medlemmarnas 

syn på skola och undervisning. Vi har nu kommit fram till den del där medlemmarnas 

uppfattningar kommer att analyseras utifrån Frisks teori om religiösa rörelsers spänning till 

samhället, en teori jag redogjorde för under rubriken ”Teori”. I detta avsnitt kommer jag att 

besvara min andra frågeställning, d.v.s. vilken grad av spänning till samhället/omvärlden 

står medlemmarnas uppfattningar i, sett till deras syn på skola och undervisning? 

8.4.1 Scientologikyrkan 

Medlemmarna i Scientologikyrkan uttryckte åsikter om den svenska skolan som var direkt 

kopplade till Scientologin. Medlemmarna hänvisade både explicit, och som jag uppfattade 

det, implicit till läror och praktiker som är förknippade med Scientologi, så som Dianetik och 

”applied scholastics”. En religiös tro som inbegriper terapi/psykologi och pedagogik, står i 

spänning till samhälle/omvärld utifrån en religiös-kulturell aspekt. Dagens sekulära 

västerländska samhälle uppmuntrar till en tro som är personlig, privat och gärna demokratisk 

och jämställd, inte till en tro där vetenskap och religion blandas samman och där gränslinjen 

är svår att urskilja, vilket är fallet med Scientologikyrkan (Frisk 2007, s.197).  

Informanternas åsikter om skolan tog huvudsak avstamp i Hubbards idéer om pedagogik och 

inte i resonemang som direkt innefattade religiösa trosläror. Centrala praktiker såsom 

Dianetik och användning av e-mätare, befinner sig långt ifrån majoritetskulturens syn för vad 

som ”ryms” inom begreppet religion. Det är värt att uppmärksamma att det i medlemmarnas 

utsagor inte rymdes direkta refereringar till dessa företeelser. 

Hubbards pedagogiska idéer har kanske inte hörsammats av pedagogiska myndigheter så som 

Scientologikyrkan önskar, men idéerna är således inte som ”särskilt udda” eller 

kontroversiella, eftersom de placerar individen och dennes ordförståelse i centrum. 

Medlemmarna ansåg att det var nödvändigt alternativt naturligt att betala för de kurser som 

rörelsen erbjuder. Ifall vi väljer att betrakta kurserna som utbildning, så är medlemmarnas 
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inställning i frågan i linje med majoritetssamhällets, d.v.s. det är inte vidare kontroversiellt att 

betala för utbildning. Väljer vi istället att betrakta kurserna som konfessionell undervisning 

(vilket jag tidigare i undersökningen gjort) och som en del av den religiösa praktiken, ja då 

står medlemmarnas uppfattningar i relativt hög spänning sett till samhällets/omvärldens syn 

på hur en religion ska vara beskaffad. Vårt samhälle, där protestantisk kristendom fungerar 

som mall, har en skeptisk inställning till att andlighet och religion skall kosta en ansenlig 

summa pengar. Medlemmarnas uppfattningar kan därför betraktas stå i viss spänning till 

samhället/omvärld sett till en religiös–kulturell aspekt. 

Medlemmarna i Scientologikyrkan uttryckte att det fanns saker i det svenska samhället som 

de var nöjda med och saker som de önskade att förändra. Skolan och psykiatrin var de två 

samhälleliga instanser som de främst önskade att reformera. Medlemmarna menade dessutom 

att de båda faktorerna hänger ihop, elever som inte förstår innehållet i undervisningen 

diagnosticeras och medicineras. Medlemmarna tycktes ense om att det svenska skolsystemet 

behöver förändras, att den ”studieteknik” de talade sig varma om infördes i skolan. Hur långt 

medlemmarna önskade att förändra skolan skilde sig åt, då en medlem enbart saknade 

”studietekniken” medan en annan önskade att förändra skolan fundamentalt. Medlemmarnas 

starka kritik mot skolan och psykiatrin, gör att deras uppfattningar står i relativt hög spänning 

till samhället/omvärlden, sett till att de önskar att förändra etablerade delar av samhällets 

struktur. Medlemmarna i Scientologerna önskar inte att bygga ett helt nytt samhälle, men de 

önskar att reformera betydelsefulla samhälleliga instanser såsom skola och psykiatri utifrån 

rörelsens egna ideal. De skolor och rehabiliteringscentrum i Sverige som är förknippade med 

Scientologikyrkan, kan betraktas som ett försök att etablera egna/andra samhällsalternativ.  

Sett till medlemmarnas syn på skolan och huruvida den harmoniserar med 

majoritetssamhällets värderingar, kan följande sägas. Scientologernas starka kritik mot hur 

skolan misslyckas med ett stort antal elever och att ett misslyckande i skolan ofta är starten till 

ett liv i ett socialt utanförskap, ligger i linje med majoritetssamhällets värderingar. Skolan 

kritiseras och debatteras flitigt i media och inom politiken, i frågor som just rör ”dåliga 

studieresultat”. Medlemmarnas kritik mot att elever med skol- och koncentrationssvårigheter 

ofta får diagnoser med exempelvis ”adhd”, och att dessa elever ”medicineras” för att fungera i 

skolan, kan härledas till den vattendelare som rör diagnostiseringen av barn och ungdomar i 

skolan. Medlemmarna från Scientologikyrkan kan räknas till den skara kritiker, som kanske 

främst företräds av Eva Kärvfe (2001, s. 40ff) och dennes kritik mot att ”Damp” inte är att 

betrakta som en minimal hjärnskada utan som en produkt av sociala faktorer. Detta innebär 
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emellertid inte att medlemmarnas åsikter står i spänning till majoritetssamhällets värderingar. 

Att vara en del av, eller att sympatisera med en etablerad part i den samhälleliga debatten bör 

betraktas som ett sätt att dela majoritetssamhällets värderingar. Att skolans misslyckande i 

mångt och mycket beror på en bristfällig pedagogik, samt att lösningen ligger i att praktisera 

den ”studieteknik” som är utvecklad av L. Ron Hubbard, ligger långt ifrån 

majoritetsuppfattningens uppfattning. Denna åsikt befinner sig alltså i hög spänning till 

samhälle/omvärld, sett till aspekten ”värderingar”. Vi bör här poängtera att Hubbards 

pedagogik i sig, inte befinner sig i någon större spänning till samhälle/omvärld då den i hög 

grad är individualistisk och fokuserar på språklig förståelse. Överlag så får medlemmarnas 

uppfattningar anses stå i relativt låg spänning till samhället/omvärlden, sett till aspekten 

”värderingar”. Om jag istället skulle göra bedömningen att medlemmarnas syn skolan och 

dess bristande ”studieteknik” och dess vurmande för ordförståelse och ordkunskap, var fri 

från kopplingar till Hubbard, skulle deras värderingar inte stå i någon spänning till 

samhället/omvärlden. 

Slutligen kan medlemmarnas uppfattningar om skolan bedömas stå i viss spänning till 

samhället/omvärlden, sett till Frisks tre dimensioner: ”religiös-kulturell”, ”social struktur” 

samt ”värderingar”. Medlemmarnas uppfattningar befann sig i högst spänning gentemot 

samhället/omvärlden sett till aspekten ”social struktur” då spänningen bedömdes som relativt 

hög, vilket berodde på att de önskade reformera grundläggande institutioner såsom skola och 

psykiatri.  

8.4.2 Familjefederationen för världsfred och enighet 

Medlemmarna i Familjefederationen uttalade inga åsikter om skolan som var direkt 

förknippade med dess religiösa utövande eller dess teologi. Sett till en ”religiös- kulturell” 

aspekt av samhället befinner sig Familjefederationen i viss spänning till samhället. Den 

kristna grunden till trots, så förespråkar rörelsen en rad trosföreställningar som inte 

överensstämmer med det svenska samhällets syn på hur en religion ska vara beskaffad (Frisk 

2007, s. 201). Synen på Moon som messias, förekomsten av ”matchning” liksom andra 

företeelser som i sammanhanget kan betraktas som avvikande, antog emellertid ingen plats i 

medlemmarnas syn på skolan. Rörelsens förändring mot att placera familjelivet i centrum, var 

det religiösa inslag som tydligast gick att spåra till hur rörelsens teori och praktik. Betoningen 

av familjen, kan sett till en ”religiös kulturell” aspekt betraktas stå i låg eller viss spänning till 

samhället. Förvisso önskar många religiösa grupper att stärka familjens ställning och 
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betydelse, men för medlemmarna i Familjefederationen tycks uppfattningen om familjens 

ställning vara av särskild betydelse. Medlemmarnas berättelse om den egna konfessionella 

undervisningen och i vilket syfte undervisningen bedrivs, kan inte betraktas som 

kontroversiell, då den påminner om konventionella religiösa rörelsers aktiviteter. Å andra, i 

ett samhälle som präglas av sekulära ideal, kan religiösa ungdomsrörelser befattas som 

kontroversiella i sig, särskilt ifall de är ett resultat av föräldrarnas egna övertygelser. Sett till 

hur lite av informanternas utsagor som härstammar från religiös övertygelse, så får ändå 

medlemmarnas åsikter betraktas stå i låg eller viss spänning till samhället/omvärlden.  

Medlemmarna i Familjefederationen uttryckte en vision om ett samhälle där familjen utgör en 

grundsten i den sociala tillvaron. Att kritisera kärnfamiljens upplösning och uttrycka en 

önskan att stärka familjen indikerar att medlemmarna vill få till stånd viss samhällelig 

förändring. Samtidigt är deras uppfattningar i frågan knappast kontroversiella, då dessa frågor 

också drivs av etablerade politiska partier. Två medlemmar uttryckte en förhoppning om att 

hemundervisning skulle erkännas som ett fullgott undervisningsalternativ, vilket kan ses som 

ett uttryck för hur rörelsen betonar familj och föräldrars roll i samhällsbygget. Annars 

framfördes inga direkta åsikter om hur de önskade att förändra den svenska skolan, istället 

menade de att skolan skulle bli bättre och fokusera mer på undervisning, om barn och 

ungdomar levde i bättre och mer stabila hemmiljöer. Medlemmarnas uppfattningar kan ses 

som ett uttryck för en holistisk samhällssyn, där samhället behöver förändras i grundens för 

att samhällets delar, såsom skolan, skall bli bättre. Medlemmarnas uppfattningar kan utifrån 

en ”social strukturell” aspekt, sägas stå i låg eller viss spänning till samhället. Detta eftersom 

att de till viss del önskar att få till stånd en samhällelig förändring. Denna förändring är 

betrakta som konservativ snarare än radikal. Det ska här påpekas att det konservativa i vissa 

sammanhang kan framstå som det radikala, något jag inte bedömer är fallet i frågan om 

familjens ställning. 

Utifrån Frisks tredje dimension av samhälle/omvärld: värderingar, så bidrar medlemmarnas 

något skiftande syn på skolans problem till en komplex analys av hur medlemmarnas 

värderingar harmoniserar med majoritetssamhällets. Informanterna beklagade sig över 

samhällets liberala sexualsyn samt (i ett fall) över den slarviga 

sexualkunskapsundervisningen. Informanten kritiserade sexualundervisningen hävdade att 

sexualitet är något som ungdomar måste vara ytterst försiktiga med. Detta eftersom sexualitet 

är något i grunden positivt, men att kortvariga sexuella förbindelser är skadligt för ungdomar, 

eftersom de lär sig att se enbart betrakta det andra könet som ett sexuellt objekt. Denna 
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uppfattning får betraktas stå i viss/betydande spänning till samhället/omvärlden, då 

informantens/informanternas mer konservativa syn på sexualitet inte överensstämmer med 

den mer liberala synen på sexualitet som dominerar i det svenska samhället. De andra 

uppfattningarna som medlemmarna i rörelsen uttryckte låg annars väl i överensstämmelse 

med majoritetssamhällets värderingar. Vilket bl.a. innefattar medlemmarnas positiva åsikter 

om icke- konfessionell undervisning, det fria skolvalet och att skolornas kvalitet gynnas av 

konkurrens. En medlem riktade kritik mot det svenska samhällets ”tolerans” mot de som inte 

behärskar det svenska språket. Samme medlem menade också att kristendomen bör anta en 

mer central roll i undervisningen. Dessa uppfattningar kanske inte företräds av 

majoritetssamhället, samtidigt så är det värderingar som är väl förankrade hos riksdagspartiet 

Sverigedemokraterna (sverigedemokraterna.se). Medlemmarnas åsikter får bedömas stå i låg 

alternativt viss spänning till samhälle/omvärlden, sett till aspekten ”värderingar”.  

Medlemmarnas uppfattningar får anses stå i låg eller viss spänning sett till Frisks tre aspekter 

av samhället. Åsikterna befann sig varken i fullständigt samklang med samhället/omvärldens 

ideal och inte heller i någon betydande spänning. Sett aspekten till aspekten ”värderingar” 

kom medlemmarnas uppfattningar att skilja sig åt, beroende på vilka slags uppfattningar som 

fokuserades. Medlemmarnas värderingar om frågor rörande sexualitet stod i relativt hög 

spänning sett till aspekten samhälle/omvärld. 

9 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt hur medlemmar från två nya religiösa rörelser, 

Scientologikyrkan och Familjefederationen ser på den svenska skolan och på den 

konfessionella undervisning som respektive rörelse bedriver. Sex personliga intervjuer ligger 

till grund för undersökningen.  

Jag har i undersökningen visat på hur medlemmar Scientologikyrkan respektive 

Familjefederationen ser på den svenska skolan. Medlemmarnas syn på den svenska skolan 

kom att skilja sig åt markant, medlemmarna från Scientologikyrkan riktade skarp kritik mot 

den svenska skolan, medan medlemmarna från Familjefederationen uttryckte sig i mer 

positiva ordalag. Scientologerna var framförallt missnöjda med den bristande pedagogiken. 

De önskade alla att den svenska skolan skulle anamma en studieteknik som fokuserade mer på 

ordkunskap, ordförståelse och görande. Med andra ord, den pedagogik som utvecklats av 

Scientologikyrkans grundare och centralgestalt L. Ron Hubbard. De riktade även kritik mot 

psykiatrin, psykofarmaka, och diagnostisering av exempelvis ADHD i skolan. De menade att 
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elever som misslyckas i skolan hamnar lätt i ett livslångt utanförskap. Medlemmarna från 

Familjefederationen hävdade att vårt samhälle präglas av att familjen faller samman, vilket 

påverkar skolan negativt, då ungdomar med dåliga hemförhållanden för med sig osäkerhet till 

skolan.  

Medlemmarna i Scientologikyrkan uppgav att de inte bedriver någon speciell konfessionell 

undervisning för barn och ungdomar, men att Scientologins kärna utgörs av konfessionell 

undervisning, i form av de kurser rörelsen erbjuder i utbyte mot pengar eller arbete för 

Scientologikyrkans räkning. Medlemmarna var av uppfattningen att det är nödvändigt och 

naturligt att betala för kurserna. Medlemmarna i Familjefederation uppgav att rörelsen bedrev 

olika former av konfessionell undervisning, bl.a. hemstudier och söndagsskola. Den 

konfessionella undervisningen tjänade, enligt medlemmarna, syftet att lära sig om sin och 

andras religioner, att umgås och till att stärka gemenskapen i gruppen. Den konfessionella 

undervisningen, och då främst söndagsskolan tjänar också till att fostra ungdomarna in i tron.  

Jag har dessutom, på ett mer övergripande plan, undersökt i vilken grad som medlemmarnas 

uppfattningar om skola och undervisning står i spänning till samhället/omvärlden. Detta har 

jag gjort utifrån Frisks tre aspekter av samhälle/omvärld; ”religiös – kulturell aspekt”, ”social 

struktur” samt ”värderingar”. Min analys visade på att Scientologernas uppfattningar stod i 

viss spänning till samhället. Deras uppfattningar befann sig i relativt hög spänning till 

aspekten ”social struktur” då de önskade att reformera samhälleliga instanser som skola och 

psykiatrin. Analysen visade också på att uppfattningarna som medlemmarna i 

Familjefederationen uttryckte befann sig i låg eller viss spänning till samhället/omvärlden. 

Medlemmarnas kritik av samhällets rådande sexualnormer och en medlems kritik mot skolan 

sexualundervisning utgjorde ett undantag, där medlemmarnas uppfattningar befann sig i 

relativt hög spänning till samhället/omvärlden, sett till aspekten ”värderingar” 

10 Slutdiskussion 

Denna undersökning, som har ämnat undersöka hur medlemmar i två nya religiösa rörelser ser 

på skola och konfessionell undervisning, har också försökt att visa på huruvida 

medlemmarnas uppfattningar står i spänning till samhällets/omvärldens värderingar. Genom 

att undersöka hur informanternas inställning i en specifik fråga, har jag försökt att analysera 

vad medlemmarnas åsikter kan säga om deras relation till samhället/ omvärldens värderingar. 

D.v.s. att genom delen undersöka helheten.     
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Undersökningen hämtar inspiration från Liselotte Frisks studier över sekter och nya religiösa 

rörelser. Jag har använt mig av hennes modell av hur religiösa rörelser kan befinna sig i 

spänning till olika aspekter av samhället. I min undersökning har jag modifierat modellen 

något, samtidigt som jag tillämpar modellen som ett analytiskt redskap för hur medlemmarnas 

utsagor står i spänning till samhället/omvärlden. Frisk visar i sin forskning på hur 

Scientologikyrkans värderingar i mångt och mycket ligger i samklang med samhället, men att 

rörelsen ändå befunnit sig i konflikt med samhället, beroende på diverse andra incidenter. I 

min undersökning, visar jag på att vissa av scientologernas uppfattningar står i spänning till 

samhället/omvärlden. Här skiljer sig alltså min slutsats sig från Frisks analys, vilket 

förmodligen beror på att mitt undersökningsfokus (skolan) är snävare än Frisks mer allmänna 

perspektiv. Att jag placerar medlemmarna och inte rörelserna i centrum, kan vara en annan 

tänkbar anledning till de olika slutsatserna. I undersökningen kommer jag också fram till att 

Familjefederationens medlemmar har uppfattningar som står i låg/viss spänning till 

samhälle/omvärlden, vilket är i enlighet med Frisks forskning. Här är det, som jag tidigare 

poängterat, viktigt att framhålla de radikala förändringarna som kommit till stånd inom 

rörelsen, vilket tvivelsutan bidragit till att spänningen till samhället/omvärlden sjunkit 

markant.  

Min undersökning är relevant eftersom att den tar avstamp i den forskning som rör nya 

religiösa rörelsers relation till samhället, men också eftersom undersökningen skiljer sig 

genom att ha ett snävare undersökningsområde och fokusera på skola och utbildning. I den 

rådande debatten om religiösa friskolor och konfessionell undervisning tjänar min 

undersökning till att ge en sällsynt inblick i hur medlemmar från kontroversiella nya religiösa 

rörelser resonerar i frågan.  
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