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Abstract 
Unni Wiig-Sandberg, 2006. Den nödvändiga riten? Om upplevelser av kvalitet i 
begravningsgudstjänsten. Licentiatuppsats i religionssociologi, Teologiska fakulte-
ten, Uppsala universitet. (The Essential Rite? On Experiences of Quality in the Fu-
neral Service. Licentiate thesis in the Sociology of Religion, Faculty of Theology, 
Uppsala University). pp. x + 90. Uppsala. ISBN 91-974565-6-X. 
 
What function can collective rites fill for both individual and society in late modern Sweden? 
How do the processes of individualisation and relativisation influence people’s relationships to 
the life interpreting rite? This study aims above all to complement existing research with knowl-
edge about how the closest relatives experience a funeral service. What is a funeral service and 
under what conditions does the Church of Sweden hold a mandate to function as a steward of 
ritual in the proximity of death? We live in a society which is borne, to some extent, by an-
other logic than that which sustained agricultural and industrial societies. This influences the 
ways in which we think about God, which in turn influences the ways in which we express 
ourselves ritually. With a starting point in Danièle Hervieu-Léger’s theory of religion as 
collective memory, as well as the concept of ritual as action, a discussion on the role and 
conditions of ritual in Swedish society is conducted as an introduction. Following this back-
ground sketch the results of a qualitative interview study of around 20 widows and widowers, 
who have been interviewed about their experiences of a funeral service, are presented. In 
order to be able to understand the rite of passage and its altered capacity in a late modern 
society, the concept of liminality is discussed. With the help of these concepts a theoretical 
discussion around the interviewees’ experience of the funeral service is held. Finally with a 
starting point in these widowers’ and widows’ experiences and in relation to the theoretical 
background seven central quality factors are formulated in relation to Church of Sweden 
funeral services. 
 
 
 
Unni Wiig-Sandberg, Department of Theology, Uppsala University, Box 511, 
S-751 20 Uppsala, Sweden 
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1. Inledning 

En ung man dör hastigt i en galopperande blodsjukdom. Varken han eller pappan är 
längre medlemmar i Svenska kyrkan. Mamman ringer en präst hon tidigare haft 
kontakt med och ber om att få ha begravningen på en, för församlingen, ovanlig 
begravningsdag. Det är viktigt att begravningen är just på den dagen, eftersom det 
skulle ha varit den unge mannens 20-års dag. Familjen lägger ned stor energi på att 
göra begravningsgudstjänsten till en stund som är starkt präglad av den unge man-
nens identitet. Hans favoritmusik är hårdrock. Systern målar insidan av kistlocket 
och använder ett motiv från ett hårdrocksalbum, det spelas hårdrock i kyrkan. Det 
är självklart för familjen att man vill vara i ”stora kyrkan". Vid eftersamlingen äter 
man den unge mannens favoritmat. Det är tydligt att planeringen av begravnings-
gudstjänsten fyller en mycket viktig funktion för att bearbeta dödsfallet. Under pro-
cessens gång väljer pappan att bli medlem i Svenska Kyrkan: – ”Jag har insett hur 
mycket det betyder att det finns något sådant här en sådan här gång.” (från minnes-
anteckningar efter en begravning 2003) 

1.1 Bakgrund 
Religionens förändrade roll är påtaglig i det svenska samhället. En förskjutning från 
offentlig auktoritet till privat auktoritet pågår, liksom en ökad betoning av individens 
frihet och integritet. Människors relation till de kyrkliga institutionerna förändras. 
Den generella gudstjänststatistiken sjunker och människor tror ”på sitt eget sätt”. 
Samtidigt finns det inget som tyder på att den unga generationen är mindre intresse-
rad av andliga frågor än den äldre. Det verkar utan tvekan finnas ett behov av riter, 
trots religionens förändrade roll i samhället. 

Hur präglar individualisering och relativisering människors relation till den livs-
tolkande riten? Finns det fortfarande behov av kollektiva uttryck? På vilket sätt och i 
vilken utsträckning fungerar Svenska kyrkan som ritförvaltare idag? Både kyrko-
medlemskap och livsriter har en mycket stark ställning i det svenska folkdjupet. 
Även om den traditionella högmässan blir allt mindre attraktiv, fyller kyrkorummet 
en viktig funktion som helig plats för stora grupper svenskar. Det är troligen en 
ökande grupp människor som söker sig till gudstjänstrummet och den privata andak-
ten. 

Vi ser samtidigt hur nya riter växer fram i vårt samhälle, inte minst i dödens när-
het. När en stor olycka har hänt strömmar människor till och vill tända ljus. Den 
våldsamma döden har skapat egna riter, medan den ”vanliga döden” framför allt 
fortfarande uttrycks rituellt inom Svenska kyrkan. Döden verkar vara ett av det 
mänskliga livets villkor som kräver rituell bearbetning i varje samhälle. Det är dess-
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utom relevant att fokusera begravningsgudstjänsten, då det utan konkurrens är den 
mest använda dödsriten. 

I den religionssociologiska forskningen kring religionens roll och Svenska kyr-
kans situation i relation till samhällsutvecklingen visas tydligt att Svenska kyrkan 
fortfarande är den största ritförvaltaren i Sverige idag. Det är av intresse att belysa 
relationen mellan individen i ett relativistiskt och individualistiskt samhälle, och den 
institutionella religiositetens uttryck. Mitt studieobjekt är den rit som Svenska kyr-
kans begravningsgudstjänst utgör. 

1.2 Syfte 
Jag har valt att studera dödsriten då det är en rit som tveklöst fyller en viktig funk-
tion för individen också i det senmoderna samhället, och därför på ett intressant sätt 
tydliggör det mänskliga behovet av rituell bearbetning. Behovet av dödsriter verkar 
vara oförändrat stark. Har det sätt på vilket man använder sig av dödsriter föränd-
rats? Vad krävs av en begravningsgudstjänst för att den ska upplevas vara bärare av 
kvalitet i ett senmodernt Sverige? 

Den genomsnittlige svensken har en stark emotionell bindning till de kyrkliga 
handlingarna och där har begravningen en särställning. Rätten att få ta del av de 
kyrkliga handlingarna anges som den främsta anledningen till medlemskap (Sund-
back 2000, s. 63). Det medför att upplevelsen av kvalitet i detta möte, är av stor 
betydelse för Svenska kyrkans relation till Sveriges befolkning också i framtiden. 
Denna uppsats kommer dels att ge ett övergripande perspektiv om begravningsguds-
tjänstens funktion i ett senmodernt samhälle och det sätt på vilket begravningsguds-
tjänsten relaterar sig till det omgivande samhällets värderingar och logik. Detta är att 
betrakta som en bakgrundsteckning för att öka förståelsen för den enskilda indivi-
dens upplevelse av begravningsgudstjänstens kvalitet. Det största bidraget till befint-
lig forskning är dock det tydliga brukarperspektivet, och analysen av de anhörigas 
upplevelse i samband med den rit vi kallar begravningsgudstjänsten. Behovet av 
dödsriter verkar vara oförändrat stark. Frågan är om sättet att använda sig av be-
gravningsgudstjänsten håller på att förändras och i så fall hur? 

Syftet med denna uppsats är att komplettera befintlig forskning med kunskap om 
på vilket sätt de närmast anhöriga upplever begravningsgudstjänsten. 

Dessa upplevelser kommer att relateras till Svenska kyrkans intention med be-
gravningsgudstjänsten samt till aktuell forskning om övergångsritens funktion. Med 
brukarupplevelsen som utgångspunkt kommer jag sedan formulera några centrala 
kvalitetsfaktorer, i relation till Svenska kyrkans begravningsgudstjänst. 

De grundläggande teoretiska perspektiven i min bakgrundsteckning är Hervieu-
Légers religionsdefinition, Bells teori om rit som handling och Giddens analys av 
det senmoderna samhället och dess logik. Det är oundvikligt att, i någon mening, 
dessutom relatera till Durkheim, då han har haft ett mycket stort inflytande över det 
sätt vi reflekterar över riten i dag, framför allt ur ett sociologiskt perspektiv. Jag har 
valt att framför allt använda mig av Catherine Bell, då hennes teori är intressant att 
relatera till just Durkheim. Med Durkheims teori blir riten en projektion av samhäl-
lets gemensamma värderingar, med Bell är det möjligt att studera hur denna interak-
tion ter sig i ett pluralistiskt samhälle i förändring. Den ritteoretiska reflexionen hade 



Unni Wiig-Sandberg, Den nödvändiga riten? 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 13 3 

mycket lätt kunnat bli alltför omfattande, och för att hålla detta perspektiv i uppsat-
sen på en rimlig nivå har jag valt att stanna vid dessa huvudteoretiker. En av de 
ledande ritteoretikerna som jag tvingats välja bort är Roy A. Rappaport. 

För att söka kunskap om begravningsgudstjänstens funktion för de närmast anhö-
riga, kommer jag dessutom att genomföra en kvalitativ empirisk intervjuundersök-
ning. Min studie består av intervjuer med fyra sorgegrupper vars resultat kategorise-
ras och relateras till Svenska kyrkans officiella hållning, samt till begreppet liminali-
tet, ett begrepp som utvecklats av Turner som ett sätt att beskriva övergångsritens 
förändrande kapacitet. Relationen mellan teori och empiri är präglad av en abduk-
tionsmodell, en process där det sker en alternering mellan empiri och teori, varvid 
båda successivt omtolkas i skenet av varandra. 

1.3 Tidigare forskning 
Under de senaste 20 åren har det producerats en hel del forskning om begravnings-
gudstjänsten ur ett beteendevetenskapligt perspektiv. Det är forskare från Storbritan-
nien som har dominerat. Där har man bl.a. bildat ett nätverk av forskare som träffats 
vid internationella och tvärvetenskapliga konferenser vartannat år. Några ledande 
engelska forskare är: Tony Walter som bl.a. utkommit med titeln: Funerals: and 
how to improve them (1990), Jupp och Rogers med titeln Interpreting Death, Chris-
tian Theology and Pastoral Practice, Hockey med bl. a. antologin Grief, Mourning 
and Death Ritual (2001) samt Douglas Davies som ger en tydlig och spännande bild 
av begravningsgudstjänstens funktion för både individ och kollektiv då han driver 
tanken om begravningsritualet som en av mänsklighetens manifestation av hopp i 
teorin ”ord mot döden”, i boken: Death, Ritual and Belief. The Rhetoric of Funeral 
Rites (2:a upplagan 2002). Detta är den engelska författare som jag uppfattat som 
mest relevant för min studie, inte minst då det visat sig mycket fruktbart att realtera 
hans teorier till mina grundtankar om de två liminalitetsaspekterna. 

Även svensk forskning har bidragit med studier om beteenden runt döden på se-
naste år. 

Vid teologiska institutionen i Lund har det producerats många intressanta titlar. 
Vi har bl.a. Göran Gustafsson, som i boken När det sociala kapitalet växlas in 
(2003) visar på begravningssedens praxis i Sverige idag. Till grund för boken ligger 
en omfattande enkätundersökning besvarad av 2222 präster. Med denna undersök-
ning som underlag har Anna J Evertsson arbetat med att belysa psalmers funktion i 
begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan under 1990-talet i titeln Gå vi till paradis 
med sång (2002). Anna Davidsson Bremborg, relaterar sig till begravningsguds-
tjänsten utifrån begravningsentreprenörernas perspektiv i sin avhandling Yrke: be-
gravningsentreprenör (2002). Curt Dahlgren sammanställer i boken När döden 
skiljer oss åt en undersökning om symbolerna i dödsannonserna och vidare har Jan-
Olof Aggedal i sin studie Griftetalet mellan trostolkning och livstydning (2003), 
arbetat med griftetalets utveckling. 

Projektet Från statskyrka till fri folkkyrka vid teologiska institutionen i Uppsala 
har inkluderat titlar som bearbetat ritens, och så även begravningsgudstjänstens, 
villkor i ett senmodernt Sverige på ett mer övergripande plan. Några exempel på 
detta är: Folkkyrkor och religiös pluralism – den nordiska religiösa modellen (2000) 
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med Göran Gustafsson och Thorleif Pettersson som redaktörer, Bäckström med 
titeln Svenska kyrkan som välfärdsaktör i en global kultur (2001), samt sammanfatt-
ningen av hela projektet: Religiös förändring i norra Europa. En studie av Sverige 
(2004) av Bäckström, Edgardh Beckman och Pettersson. Dessutom har Maria Liljas 
Stålhandske under år 2005 disputerat med en avhandling vid teologiska institutionen 
i Uppsala, där hon resonerar kring ritens betydelse för hälsa och välbefinnande i ett 
senmodernt samhälle. Avhandlingen heter Ritual invention. A play perspective on 
existential ritual and mental health in late modern Sweden (2005). 

Det är dessutom värt att nämna antologin Disaster ritual 2003, med bl.a. Per Pet-
tersson som författare, som behandlar ritens delvis förändrade roll vid katastrofsitua-
tioner, samt Lars Johan Danbolt, som år 1998 kom med en norsk undersökning om 
begravningsgudstjänsten och dess betydelse för sorgearbetet. Detta är en religions-
psykologisk avhandling med titeln De sørgende och begravelseriten. 

Detta är inte en komplett sammanställning, men man kan ändå undra – vad be-
hövs utöver detta? De flesta studier som gjorts av begravningsgudstjänsten fokuserar 
producentperspektivet, d.v.s. prästens och kyrkans perspektiv. Det som saknas är en 
empirisk undersökning som fokuserar brukarperspektivet. Det finns ingen sådan 
svensk studie. Trots begravningsgudstjänstens tydliga ritkaraktär har ingen av un-
dersökningarna som gjorts, fokuserat detta. Danbolts studie kommer närmast detta 
område, men har dels ett religionspsykologiskt perspektiv och dels en kvantitativ 
empiri. Danbolt efterlyser själv en kvalitativ fördjupning. Ett fördjupat kvalitativt 
brukarperspektiv efterlyses också av flera författare, t.ex. Evertsson. 

1.4 Forskningsprocessen 
Jag har valt att fokusera riten i relation till döden av två skäl. För det första är riten 
intressant då den befinner sig i ”skarpt läge”, d.v.s. i en situation i livet då mycket 
ställs på sin spets och värderingar och handlingsmönster blir extra tydliga. För det 
andra är det uppenbart att den fyller en allmänmänsklig funktion. Detta är en rit som 
brukas av i princip alla och skulle kunna hjälpa till att tydliggöra mönster i rituella 
beteenden i relation till andra rituella uttryck. Relationen till Svenska kyrkan som 
ritförvaltare är dessutom fortfarande stabil, även om man kan ana en utveckling av 
den rituella bearbetningen utanför den institutionella religiositeten. 

Jag är intresserad av att veta vilken funktion begravningsgudstjänsten fyller för 
individen och det omgivande samhället. I ett senmodernt samhälle räcker det inte 
med att något är tradition för att motivera bruket. Allt måste prövas reflexivt (Gid-
dens 1991). Jag vill veta om det finns beteendevetenskapliga argument för bruket av 
begravningsgudstjänster. När traditionsargumentet försvagas finns det andra starka 
skäl som växer fram? Hur ser relationen mellan traditionsargumenten och dessa 
andra skäl ut? 

Jag använder min teoretiska förståelse i analysen av materialet, men det empiris-
ka materialets uppgift är inte att verifiera eller falsifiera denna förståelse, utan för-
djupa och förändra den genom att bidra med ny kunskap. Under analysen av empirin 
låter jag den verifiera, eller falsifiera, min förståelse. Denna något verifierade förstå-
else använder jag sedan i mötet med ny empiri som sedan ytterligare får förändra 
min förståelse, allt i enlighet med en abduktiv modell. Min teoriska förståelse kom-
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mer att vara mycket tydligt närvarande i analysprocessen, samtidigt som jag kommer 
att sträva efter att låta empirin överraska mig. Det som sker är ett möte mellan empi-
risk och hermeneutisk metod. En hermeneutiker skulle säga att abduktionen innebär 
ett slags hermeneutisk spiral: en tolkning av fakta som vi redan har viss förståelse av 
(Alvesson, Sköldberg 1994, s. 115ff.). 

Tidigt i forskningsprocessen stod det klart att den empiriska undersökningen 
skulle fokusera begravningsgudstjänstens betydelse för individen. Resonemanget om 
ritens betydelse för samhället som helhet, avser att bilda en bakgrund till den empi-
riska undersökningen. 

1.5 Disposition 
Efter att ha gett en bakgrund, klargjort mitt syfte, gett en kort översikt över tidigare 
forskning, samt beskrivit metodval och forskningsprocess, tar jag i avstamp i synen 
på Sverige som ett senmodernt samhälle, religion som ett kollektivt minne och rit 
som handling, när jag för ett resonemang kring ritens funktion i ett senmodernt sam-
hälle samt Svenska kyrkans roll som ritförvaltare i detta samhälle, med särskilt avse-
ende på begravningsgudstjänsten. Efter denna reflexion kring ritens roll för samhäl-
let i stort fokuserar jag ritens, och då framför allt begravningsgudstjänstens, funktion 
för individen i detta samhälle. Detta kapitel inleds med en beskrivning av mina me-
todologiska överväganden, samt av Svenska kyrkans officiella policy, följd av en 
reflexion kring hur man kan förstå begravningsgudstjänsten som övergångsrit i ett 
senmodernt samhälle. Sedan följer en redovisning av mitt intervjumaterial och bru-
karperspektivet. Jag relaterar sedan brukarnas upplevelse till Svenska kyrkans inten-
tion med begravningsgudstjänsten samt till forskning kring övergångsritens funktion 
och begreppet liminalitet. Detta möte resulterar i en redovisning av förslag till några 
centrala kvalitetsfaktorer för Svenska kyrkans begravningsgudstjänst. 
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2. Religionens och ritens villkor  
i ett samhälle i förändring 

Hur relaterar sig upplevelsen av den goda begravningsgudstjänsten till det omgivan-
de samhället med dess värderingar och logik? I vilket sammanhang står de individer 
jag intervjuar? Med Danièle Hervieu-Légers (2000) definition av religion som kol-
lektivt minne som bas, och Catherine Bells (1997) syn på rit som handling, som 
utgångspunkt, vill jag föra ett resonemang kring ritens funktion inom ramen för, ett 
senmodernt svenskt samhälle, där Svenska kyrkan är huvudsaklig ritförvaltare. Upp-
satsen begränsar sig till begravningsgudstjänsten som förvaltas av Svenska kyrkan. 

2.1 Sverige – ett senmodernt samhälle 
Hur kan man bäst beskriva det skede i samhällsutvecklingen vi befinner oss i just 
nu? I anslutning till Giddens (1990) teoretiska analys kommer jag att använda be-
nämningen senmodernt samhälle. Giddens undviker att beskriva det aktuella samhäl-
let i postmoderna termer, då han menar att det finns en kontinuitet mellan denna 
aktuella samhällsstruktur och det moderna samhälle vi håller på att lämna bakom 
oss. Han menar att det som framförallt skiljer det senmoderna samhället från det 
moderna, är den omfattande globaliseringen, och de nya utmaningar som den ställer 
individen inför (Giddens 1990). Jag kommer dock även att använda uttrycket det 
postindustriella samhället, då det visar på den logik som är beroende av förändrade 
arbetsvillkor, den värderingsförändring som påverkas av att allt fler arbetar i tjänste-
sektorn. 

Vad kännetecknar det senmoderna samhället och vad är religionens och ritens 
roll i detta samhälle? Av en mångfald utvecklingstrender i vårt samhälle idag har jag 
uppfattat det som relevant att fokusera två förhållningssätt som är viktiga för det 
senmoderna tänkandet. Jag har valt att relatera till det senmoderna samhällets beto-
ning på den autonoma individens möjlighet/skyldighet att välja, samt dess syn på 
sanning som något föränderligt och omprövningsbart. Jag menar att dessa två tydliga 
utvecklingslinjer är intressanta då de enligt många ritteoretiker, på djupet utmanar de 
traditionella kollektiva rituella uttryckens anspråk och funktion. 

2.1.1 Den autonoma väljande individen 
Den tekniska utvecklingen har medfört att allt fler idag arbetar inom tjänstesektorn, 
med arbetsuppgifter som snarare kräver individuell kundanpassning och flexibilitet, än 
kollektiva lösningar (Pettersson 2000, s. 78ff.). En starkare ekonomi leder dessutom 
till högre utbildning som ger arbetskraft som är van att tänka själv. Detta kan vara ett 
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av skälen till att betoningen av den autonoma individen förstärks (Inglehart 1997). 
Vi ser i det senmoderna samhället, en grundläggande värderingsförändring som 
gradvis ersätter de tolkningsmönster som har dominerat de industrialiserade samhäl-
len sedan den industriella revolutionen. Tron på de kollektiva lösningarna, har bytts 
mot betydelsen av frihet från auktoritet, tron på den autonoma individen och en 
annan syn på livskvalitet (Inglehart 1997). Forskning baserad på en unik databas, där 
43 samhällen, representerande 70 % av världens befolkning från skilda typer av 
samhällen är representerade, visar tydligt att individer i det senmoderna samhället är 
kritiska mot auktoritära system, såsom den politiska eliten och den organiserade 
kyrkligheten. Den visar samtidigt att det finns ett stort intresse för politik, men att 
detta intresse tar sig andra uttryck. Det finns också, trots den kritiska hållningen till 
den etablerade kyrkligheten, ett växande intresse för andliga frågor såsom frågan om 
meningen med livet (Inglehart 1997). Begränsningen i denna forskning är att den 
analyserar beteendet hos den del av jordens befolkning som fått del av ett ökat eko-
nomiskt välstånd. Utgångspunkten är den amerikanska medelklassen, och grunden 
för resonemanget den tredjedel av jordens befolkning som inte kämpar för att över-
leva. Trots denna tydliga och allvarliga begränsning är undersökningen intressant, då 
den alldeles uppenbart visar på en del av den svenska utvecklingen. 

Idag står den personliga kvalitetsfrågan i centrum på ett nytt sätt, den privata sfä-
ren blir allt mer viktig och grundläggande värderingar som frihet, upplevelse och 
livsmening blir mer dominanta. (Bäckström 2001, s. 18) Utifrån detta kan vi konsta-
tera att det senmoderna samhället är präglad av synen på den enskilde som den au-
tonoma väljande individen. 

2.1.2 Sanningen som något föränderligt och omprövningsbart 
Sociologen Giddens lyfter fram en annan viktig utvecklingstrend i det moderna 
samhället idag: det moderna samhällets reflexivitet. Det som kännetecknar moderni-
teten är inte ett hyllande av det nya för dess egen skull, menar han, utan antagandet 
om en allt genomträngande reflexivitet vilken naturligtvis inbegriper en reflexion 
kring reflexionens egen natur. När förnuftet ersatte traditionen gav det, en större 
känsla av visshet åtminstone till att börja med. Men modernitetens reflexivitet un-
dergräver erövrandet av säker kunskap, vilket leder till att allt kan omprövas (Gid-
dens 1991). Moderniteten institutionaliserar det radikala tvivlet och detta ständiga 
ifrågasättande av varje sanning, påverkar även självet. Traditioner och vanor är på 
djupet ifrågasatt och detta får stor betydelse för oss i vår upplevelse av vår identitet. 

I det senmoderna samhället måste även självet skapas reflexivt, en uppgift som 
ska lösas mitt i en mångfald av möjligheter och alternativ. Självets reflexiva projekt 
består i att upprätthålla en sammanhängande, men ständigt reviderad, biografisk 
berättelse. Man föds inte in i en given identitet, man skapar sig en identitet, genom 
dessa val. Det är intressant att självets utvecklingslinje har intern referens. Nyckelre-
ferenspunkten kommer inifrån. Individens första lojalitet är mot sig själv (Giddens 
1991). Vi ser idag ett tydligt fokus på individ, kropp och hälsa. Betoningen av häl-
sans betydelse och betydelsen av den egna inre upplevelsen, kan ses som ett sätt att 
hantera den osäkerhet som uppstår när inget längre är självklart sant. I den osäker-
hetskänsla som det reflexiva samhället bidrar till, ger den starka upplevelsen en 
påtaglig känsla av att finnas till, en verklighetskänsla. 
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Vad händer med det religiösa uttrycket när detta konfronteras med samhällsutveck-
lingen i Europa i vår tid? På vilket sätt påverkar samhällsutvecklingen begravnings-
gudstjänsten? Har det kollektiva rituella uttrycket en framtid i ett samhälle som präg-
las av en relativisering av sanningen och en tro på den tolkande autonoma individen? 

2.2 Religionen och det senmoderna samhället 
Det är uppenbart att det religiösa beteendet inte tar samma form idag, som under 
bondesamhället. Övergången från bondesamhället till dagens samhälle påverkar 
samhällets grundläggande värderingar på många plan och dessa värderingar påver-
kar också det religiösa uttrycket. Bondesamhällets logik var starkt präglad av natu-
rens cykliska och kontinuerliga karaktär. Den som levt många årscykler visste my-
cket om livets villkor och om hur man brukade jorden. Viktiga värden var kontinui-
tet, trygghet, tradition och familjesammanhållning. Dessa värden legitimerades och 
förvaltades till stor del av kyrkan. Kyrkan fyllde under jordbrukssamhället, både 
funktionen av att hålla samman det gemensamma sociala livet och att förse den 
enskilde med tolkning om livets mening. Riten fyllde funktionen av att befästa och 
föra vidare gemensamma värderingar. År 1870 arbetade 80 % av svenskarna inom 
jordbruket, vid slutet av 1900-talet knappt 3 % (Pettersson 2000, s. 78). 

Under 1900-talets industrisamhälle blev solidaritet och livsstandard de bärande 
värderingarna. Dessa värden förvaltades och legitimerades till stor del av folkrörel-
serna. Många bröt upp från sina gamla sammanhang och nya städer bildades. Kyr-
kan blev en sektor av många i samhället, och gudstjänstdeltagandet sjönk, detta med 
undantag för livsriterna dop och begravning, som fortfarande hade en stark ställning 
(Bäckström 2001, s. 15ff.). Industrisamhällets logik byggde på rationalitet, standar-
disering och kollektiva lösningar. Den motiverande kraften bakom hela processen 
var att bli rik (Inglehart 1997). Man talade inom sociologin, om en tydlig sekularise-
ringsprocess. Både det materialistiska och det rationella perspektivet konkurrerade 
med religionen. Den institutionella religionen, som förknippades med Svenska kyr-
kan höll på att dö bort i takt med den oundvikliga utvecklingen mot det moderna 
(Davie 2000). Sekulariseringsteorin gav en god förklaring till denna Svenska föränd-
ringsprocess. 

Vi ser även i det senmoderna samhället, en tydlig nedgång i den institutionella re-
ligiositeten. Vad är detta egentligen ett uttryck för? I dag ser man inte längre detta 
som en självklar del av en sekulariseringsprocess. Forskare talar allt mindre om 
sekularisering och allt mer om religiös förändring (Gustafsson 1997). Hur man läg-
ger tonvikten i analysen av utvecklingen påverkas dock i hög grad av vilken religi-
onsdefinition man väljer att använda. De studier som syftar till att visa på att vi trots 
allt ser en ökad sekularisering, utgår oftast från en substantiell definition, och foku-
serar religionens innehåll. De studier som syftar till att visa att religionen är ett all-
mänmänskligt fenomen som inte försvinner utan förändras i takt med samhällets 
övriga utveckling, lutar sig hellre mot en funktionell definition. Ett uppenbart pro-
blem med detta är att religionsdefinitionerna tenderar att bli självuppfyllande. 
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2.2.1 Religion som kollektivt minne – en religionsdefinition 
Danièle Hervieu-Léger (2000) tar avstamp i denna problematik och föreslår en kom-
bination av, och en alternering mellan, dessa religionsdefinitioner. I Durkheims anda 
menar hon, att religionen fungerar som ett kollektivt minne som förvaltas, både av 
religiösa institutioner och av den kedja av traditioner, som binder samman individen 
med det förgångna, det nuvarande och det kommande. Denna traditionskedja är 
avgörande eftersom den går utöver individen. Det religiösa ligger inte främst i 
trosinnehållet utan i individens relation till denna större kollektiva utvecklingskedja, 
menar Hervieu-Léger. Hon driver tanken att en frikopplad andlighet inte blir religiös 
förrän den relateras till det kollektiva minnet, och menar vidare att privatisering och 
pluralism inte bara leder till en kollektiv minnesförlust, utan också till att nya min-
nen utvecklas, som skapar en egen historia och framtid. Dessa minnen är inte nöd-
vändigtvis religiösa, men de blir det då de länkas till det kollektiva minnet. Enligt 
Hervieu-Légers är samhället inte mindre andligt, det är mindre religiöst (Hervieu-
Léger 2000). 

Jag har valt att använda mig av Hervieu-Légers förhållningssätt. Detta perspektiv 
ger en väg ut ur dilemmat med religionsdefinitionerna, även om tanken om religion 
som kollektivt minne, i någon mån även det är ett funktionalistiskt förhållningssätt. 

2.2.2 Det senmoderna samhällets logik påverkar bilden av Gud 
Idag ser vi ledande sociologer som t.o.m. talar om en sakraliseringstendens i vår tid, 
Woodhead och Heelas (2000) menar att en stor del av det religiösa uttrycket verkar 
ha flyttat från kyrkor och kapell till individen eller kulturen som helhet. Vi ser en 
tydlig förändring av det sätt på vilket människor är religiösa. Det finns en nedgång 
av den ”teistiska kristendomen”. Den kristendom som fokuserar Guds avskildhet 
och höghet minskar, samtidigt som vi ser en stark tendens att sakralisera själva livet, 
och en växt av holistiska kropp–själ–anderörelser. Vi ser hur en regnskog och en 
plats för en olycka behandlas som heliga platser och terapeutiska tekniker ges en 
helig–healing-prägel (Woodhead, Heelas 2000). Gud har i viss mening flyttat in i 
människan och gränsen mellan det profana och det heliga har blivit otydligare 
(Bäckström 2001, s. 158). Forskare menar att det går att se ett samband mellan pri-
vatiseringen i vårt samhälle och subjektivitetens sakralisering. Självkännedomen har 
ersatt kunskapen om Gud som det ultimata objektet (Woodhead, Heelas 2000). Det 
är uppenbart att logiken i det senmoderna samhället påverkar hur vi tänker om Gud 
och det Heliga. 

Svenska undersökningar visar att den livsfrågeorienterade, ickeinstitutionella, re-
ligiositeten ökar även i Sverige. Detta nya fria sätt att relatera sig till andliga frågor 
är starkast bland yngre och den är vanligast i städerna. Denna grupp består i stor 
utsträckning av kvinnor. De tror oftare på en ande eller livskraft jämfört med Gud, 
de menar att livsfrågor har ökat i betydelse, och de besöker gärna kyrkobyggnaden, 
men besöker inte gärna gudstjänsten (Bäckström 1997, s. 156). Vi ser inte en vikan-
de andlighet bland unga människor, utan snarare en ökning av en mer osäker, livs-
frågeorienterad, icke institutionell religionsform. Eftersom denna attityd är stark 
bland yngre, är det rimligt att anta att den här formen av andlighet kommer att öka i 
betydelse i samhället i stort (Sjödin 2001) 
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I en attitydundersökning där man ställt frågan: Vilken av följande påståenden be-
skriver bäst din tro? Fick man följande resultat: 

 
”Jag tror att Gud snarare är något inom varje människa än utanför.” 36 % 
”Jag tror på en opersonlig makt eller kraft.” 20 % 
”Jag tror på en Gud som man kan ha en personlig relation till.” 18 % 
”Jag vet faktiskt inte vad jag ska tro.” 15 % 
”Jag tror inte på någon Gud, övernaturlig makt eller kraft.” 12 % 
Bäckström m.fl. 2004, s. 64. 

Detta resultat med betoning av kraften och människans inre är väldigt begripligt i ett 
samhälle där nyckelreferenspunkten kommer inifrån, och där individens största 
lojalitet är mot sig själv. Det sätt på vilket vi tänker på och talar om Gud är utan 
tvekan starkt påverkat av vårt sätt att tänka i övrigt. 

Det finns tendenser som pekar på att den döda kroppens utseende blir allt viktiga-
re för de anhöriga, framför allt vill dessa att den avlidne ska se ut som när han eller 
hon levde (Davidsson Bremborg 2002, s. 237). Vi ser även att symbolanvändandet i 
dödsannonser har förändrats drastiskt mellan 1976 och 1995. Korset som symbol har 
minskat från 100 % till 40 %, under denna period. De symboler som ersatt korset är 
dels symboler som uppfattas som allmänreligiösa, dels symboler som är personlig-
hetsbeskrivande (Dahlgren 2000, s. 109). Även detta kan förstås som en konsekvens 
av subjektets sakralisering och betoningen av den autonoma individen. Istället för en 
tro på några abstrakta filosofier, delar många uppfattningen, att det viktigaste är 
personligt välbefinnande. Teologi har ersatts av ekologi, själen av kroppen, himlen 
av jorden och kyrkan av spa (Bauman 1998). Det sker en pågående förskjutning från 
att betrakta religionen som en övergripande meningssfär, som var fallet i jordbruks-
samhället, via industrisamhällets syn på religionen som en specialiserad samhälls-
sektor till att betrakta religionen som en personlig eller kulturell resurs (Bäckström 
m.fl. 2004, s. 34ff.). 

Det är tydligt att det religiösa uttrycket förändras i relation till det senmoderna 
samhällets värderingar. Det verkar som om religionen inte försvinner utan söker nya 
former. Både innehållet i tron och det religiösa beteendet tar sig nya uttryck (Bäck-
ström m.fl. 2004, s. 70). Utifrån Hervieu-Léger skulle man kunna hävda att det sen-
moderna samhället visserligen är andligare men trots detta mindre religiöst, eftersom 
bundenheten till kollektiva institutioner minskar – man tror på sitt eget sätt. Det är 
också fullt möjligt att utifrån Hervieu-Léger hävda att det kollektiva minnet är för-
ändrat, att samhället inte är mindre religiöst, men att sättet att tänka om och att ut-
trycka sin tro, har förändrats. Utifrån Hervieu-Léger har detta att göra med i vilken 
utsträckning dessa andliga uttryck är gemensamma och i vilken utsträckning dessa 
gemensamma uppfattningar är förankrade bakåt, d.v.s. är kopplade till ett gemen-
samt minne. I relation till detta blir det intressant att analysera den kollektiva ritens 
funktion i ett senmodernt Sverige. 
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2.3 Riten och det senmoderna samhället 
Vilka konsekvenser får hyllandet av den autonoma och väljande individen, och sy-
nen på sanningen som något ständigt omprövningsbart, på ritens möjlighet att fylla 
en funktion i ett senmodernt samhälle? 

Människor har varit involverade i rituella aktiviteter av något slag sedan de tidi-
gaste jaktlagen och stamgemenskaperna vi känner till. Ändå är det inte förrän i slutet 
av 1800-talet som människor börjar teoretisera över riten och dess funktion (Bell 
1997, s. 1). Den teoretiska diskussionen har sedan dess kännetecknats av en utveck-
ling från synen på en relativt given relation mellan riten och det omgivande samhäl-
let, till en allt mer sammansatt syn på denna relation. 

Den franske sociologen Émile Durkheim var en frontfigur bland de tidiga ritteo-
retikerna som kallades funktionalister (Durkheim, 1912/1995). Han såg religionen 
som en social företeelse och menade att religiösa föreställningar är kollektiva före-
ställningar som uttrycker kollektiva realiteter. Riter är ett sätt att handla som kan bli 
till endast i centrum av en grupp människor, och vars syfte är att uppväcka, upprätt-
hålla och återskapa ett visst tillstånd hos denna grupp. Samhället är religionens själ, 
menar Durkheim. Religiös kraft är mänsklig och moralisk kraft. Kollektiva känslor 
blir medvetna om sig själva bara genom att projiceras på yttre objekt. Riten fyller, 
enligt Durkheim, funktionen av att förena nuet med det förgångna och individen 
med kollektivet. Riten är framför allt det medel genom vilken den sociala gruppen 
regelbundet bekräftar sig själv (Durkheim, 1912/1995). Man kan säga att Durkheim 
ser riten som en kollektiv projektion och reaktivering av ett samhälles gemensamma 
värderingar. 

För funktionalisterna var bilden tydlig och enkel – riten fyllde en effektiv funk-
tion när det gällde att bekräfta den sociala gemenskapen och de gemensamma värde-
ringarna. Allteftersom forskningen fortskrider blir bilden mer komplex. Durkhem 
menar att riten konserverar rådande värderingar. Mot detta hävdar Driver att riten 
kan vara en drivkraft och ett redskap att åstadkomma social förändring. Vi lär oss 
genom att göra, menar han och hävdar att detta även inkluderar ritens görande. Riten 
är varken en kontemplation över världen eller ett passivt symboliserande av den. Det 
är en uttryckande handling, inom vilken människor konfronterar en kraft med en 
annan och repeterar sin egen framtid, menar Driver. I riten övar vi vår förmåga att 
återstrukturera världen (Driver 1991, s. 132ff ). Bell å sin sida menar att det är svårt 
att veta hur socialiserande riten egentligen är. Ingen kan säga hur mycket människor 
internaliserar och vad man ignorerar av det som händer i riten, hävdar hon. Sociali-
seringen eller den ideologiska kraften i riten är beroende av många olika faktorer. 
Det handlar bl.a. om hur mycket människor är involverade i riten, om mängden av 
rituell repetition, och i vilken grad de värden som finns uttryckt i riten är levande 
värderingar i andra delar av det sociala livet (Bell 1997, s. 252). 

2.3.1 Rit som praktik – practice theory 
Under 1970-talet träder teoretiker fram som fokuserar kroppen och känslans roll i 
riten och ser individen som en tydligare aktör i ritualiseringen. En av de ledande rit-
forskarna här är Catherine Bell. Hon lägger stor vikt vid det faktum att rit framför 
allt är en gemensam handling. Det är inte gemensamma värderingar som är grund-
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läggande, det är själva handlingen som är bärande. Bell tar avstånd från tanken att 
riten skulle vara en handling som är automatiskt åtskild från religionens konceptuella 
aspekter som t.ex. tro, symboler och myter. Hon kritiserar tanken på att det framför 
allt är tro, symboler och myter, som styr och inspirerar till aktivitet, att ritens uppgift 
är att utryckta och framföra dessa begrepp. Åtskillnad mellan rit och tro i termer av 
tanke och handling var tidigare tagen för given och tron betraktades om det viktigas-
te. Det betyder att tro kan existera utan riter men riter kan inte existera utan tro (Bell 
1996, s. 22). Bell tar avstånd från denna uppdelning och menar att det gäller att 
analysera rit som handling, som praktik. Hon kallar sin teori practice theory. 

Tanken att en del handlingar på ett avgörande sätt skiljer sig från andra, verkar 
grundläggande för hur man tänker om rit, menar Bell ”Den rituella handlingen kän-
netecknas av att den betraktas som avskild från och speciell/privilegierad gentemot 
andra aktiviteter” (Bell 1997, s. 81). Vilka strategier som används för att åstadkom-
ma detta beror på den kulturella kontexten. Riten är inte samma sak överallt, menar 
Bell vidare. Men den är ett sätt att handla som skiljer sig från andra sätt att handla på 
det sätt man utför handlingen, och den urskiljer denna handling för ett speciellt syfte. 

Följande punkter är centrala enligt Bell: 
1) Riten måste förstås i sin kontext, vilket är hela spektrumet av sätt att handla 

inom en given kultur. Bara så kan man förstå varför man väljer att differentiera 
vissa aktiviteter framför andra. 

2) I den mest subtila och centrala kvaliteten av de handlingar vi väljer att kalla 
riter, handlar det framför allt om kroppen som rör sig i ett speciellt rum, på 
samma gång definierande som upplevande de värden som strukturerar omgiv-
ningen 

3) Ritualisering är ett sätt att handla som verkar stödja auktoriteten hos de krafter 
som härrör bortom den omedelbara situationen. 

(Bell 1997, s. 81ff.) 

Riten har alltid funnits. Hur man sett på dess funktion har förändrats. Med Durkheim 
har man länge menat att riten utgör en projektion av samhällets gemensamma värde-
ringar som den enskilde i riten får del av och gör till sina. Då riten har en sådan 
funktion är den oupplösligt förbundet med ett traditionellt samhälle. Är detta fortfa-
rande giltigt? Enligt Bell är rit framförallt handling. Vilken betydelse får det för vår 
förståelse av ritens funktion i ett senmodernt samhälle? Bell inskärper också bety-
delsen av att se riten i relation till det omgivande samhället, att riten måste förstås i 
relation till en kontext. Den kontext i vilken vi här söker förstå det rituella handlan-
det är dels det senmoderna samhället med dess reflexivitet och tro på den autonoma 
väljande individen dels den s.k. nordiska modellen med Svenska kyrkans roll i dö-
dens närhet och dess civilreligiösa funktion. 

Utgör individualism och reflexivitet ett hot mot den kollektiva riten? Om vi ut-
trycker oss om Gud på ett nytt sätt, om Gud i viss mån har flyttat in i människan och 
vi ser en subjektivitetens sakralisering, om det sätt på vilket vi talar om Gud har 
förändrats, får det naturligtvis betydelse för det sätt genom vilket denna tro uttrycks 
och gestaltas. Om gränsen mellan sakralt och profant är oklarare hur påverkar det 
riten? Måste den kollektiva riten uttrycka en gemensam värdering? Hur mycket 
reflexivitet tål den kollektiva riten? Riten utgör en extern referens och är därför 
problematisk i det moderna samhället, menar Giddens (1990). I traditionella kulturer 
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vårdar man det förflutna och uppskattar symboler eftersom dessa innehåller och 
förevigar tidigare generationers erfarenheter. Varje erfarenhet och handling placeras 
i kontinuitet med det förflutna, med nutid och framtid (Bäckström 1997: 4). I det 
moderna samhället duger det dock inte att sanktionera ett bruk för att det är traditio-
nellt. Traditioner kan rättfärdiggöras men endast i ljuset av en kunskap som inte 
själv bestyrks av traditionen (Giddens 1990). I vilken utsträckning utgör detta nya 
sätt att tänka ett hot mot den kollektiva riten. Enligt Bell behöver detta inte utgöra 
något problem. Enligt henne står riten alltid i relation till en samhällelig kontext och 
riten i ett reflexivt samhälle är oupplösligt förbundet med och står med nödvändighet 
i interaktion med världsbilden i detta samhälle (Bell 1997, s. 81). 

2.3.2 Ritens förmåga att vara traditionsförmedlare utan anspråk 
på trosbestämning 
Rit är framför allt handling. Detta är en grundbult i Bells resonemang. Även Driver 
betonar handlingens roll i riten. Han menar att ritens handling är det primära medan 
den symboliska tolkningen av handlingen är sekundär. Myten har fått en för domine-
rande roll i tolkningen av riten, menar han. Det finns många symboliska och myto-
logiska förklaringar till samma rit, ett exempel på detta är tolkningen av skeendet 
vid det kristna dopet. Driver ger exempel på tre tolkningar som är vanliga i samband 
med dopet: 1) räddar från evig förtappelse, 2) dör från synden och uppstår till nytt 
liv och 3) ett överlämnade av sig själv och sitt barn till Gud. Riten bär troligen fler 
betydelser än vad ord kan uttrycka. Ritens handling är primär. Idéerna eller tolk-
ningen ”hör till” riten men är inte dess förklaring, menar Driver (Driver 1991, s. 92). 
Är detta en bidragande orsak till att riten är en ”överlevare”? Handlingen kan stå 
fast, trots att tolkningen, som ”hör till” handlingen, förändras. 

Bland dem som menar att begravningsgudstjänsten är viktig finns personer som 
tror på himmel och helvete, och på reinkarnation, och individer som inte tror på 
någon form av liv efter döden (Gustafsson 2003, s. 23ff.). Driver menar att rit är en 
handling som tål olika tolkningar. Det är rimligt att anta att begravningsgudstjänsten 
upplevs fungera även då individen vet sig ha en, från kyrkan, avvikande syn på t.ex. 
livet efter detta. 

Det mycket troligt att förklaringen till ritens överlevnadskraft går att finna i just 
detta faktum. Riten förmår uttrycka något gemensamt om grundläggande mänskliga 
villkor, samtidigt som tolkningen av denna handling förändras över tid och även vid 
samma tidpunkt förenar individer med delvis olika tolkningar. Man väljer att hålla 
fast vid handlingen trots att tolkningen förändras. Det verkar som det rituella ut-
trycket fyller en funktion som är svår att ersätta. Den rituella handlingen verkar förse 
människan med redskap att hantera grundläggande mänskliga villkor. I ett senmo-
dernt Sverige blir det tydligt i relation till den betydelse övergångsriterna, dop och 
begravning fortfarande har. 

Övergångsriterna kännetecknas av att de utgör en kulturell markering av en per-
sons förflyttning från en plats i det sociala livet till ett annat. ”Mänskligt liv ges 
sammanhang och riktning när människor deltar i en övergångsrit som förenar gene-
rationer och grundar ett värdesystem i människors mest intima upplevelse av att leva 
och dö” (Bell 1997, s. 136). Dessa riter är delvis förbundna med biologiska föränd-
ringar, men framför allt med sociala förändringar. Dessa riter verkar hävda att den 
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biologiska ordningen inte är lika bestämmande som den sociala. (Bell 1997, s. 94). 
Fysisk födelse är en sak, att accepteras och identifieras som en del i en social ge-
menskap, är en annan. Övergångsriterna verkar tillhandahålla en arena där vi får 
manifestera en förändring som är svår att uppleva på annat sätt än i ritens form. Det 
verkar vara så att övergångsriten som redskap för att gestalta förändring, fungerar 
även i ett senmodernt Sverige. Utifrån detta blir det angeläget att använda ett ritteo-
retiskt perspektiv för att förstå upplevelsen av kvalitet i begravningsgudstjänsten. 
Turner (1969) har utvecklat begreppet liminalitet för att beskriva denna förändrande 
kapacitet. I vilken utsträckning förhåller sig upplevelse av kvalitet till begravnings-
gudstjänstens förmåga att fungera som en övergångsrit i ett senmodernt Sverige? På 
vilket sätt kan begreppet liminalitet hjälpa oss att förstå upplevelse av kvalitet? 

Riten kan dessutom vara ett effektivt medel att åstadkomma förändring medan 
man upprätthåller en känsla av kulturell kontinuitet (Bell 1997, s. 251). Samma rit 
som utförs under tusentals år kan bekräfta livskraftiga gemensamma värden av kon-
tinuitet och tradition och samtidigt tillåta människor att uppleva dessa värden med 
olika förväntningar och behov, menar hon (Bell 1997, s. 251ff.). Är det så att de 
värderingar som är bärande i riten, den tolkning man ger riten kan förändras i takt 
med att samhället förändras, men att denna trots detta kan ge en känsla av kontinui-
tet tack vare att handlingen är densamma? 

Är upplevelsen av kontinuitet, av förankring bakåt, det som Hervieu-Léger talar 
om som det kollektiva minnet, i någon mening intressant i ett senmodernt samhälle? 
Det vi ser i dag är ett samhälle i förändring. Att individen tar sig ett större utrymme i 
riten i relation till det kollektiva är uppenbart. I spänningsfältet mellan individ och 
kollektiv, utmanas riten av trycket från ett individcentrerat fokus och det nya sam-
hällets tryck på individen att välja sin egen mening. 

Vi ser tydligt att kyrkoinstitutionerna i Sverige idag i allt högre grad uppfattas 
som tillhandahållare av tjänster utifrån individens behov, och i minskande grad som 
hierarkiska och läromässiga auktoriteter. Människor ser kyrkan allt mer som en 
resurs bland andra, som man väljer att fritt utnyttja efter sina egna individuella be-
hov. Samtidigt är det så att många människor motiverar sin kyrkotillhörighet och 
relation till kyrkan genom att hänvisa till sin lojalitet med det kollektiva, den svens-
ka kulturen, samhället, släkten etc. Här finns en intressant uppdelning. Deltagande i 
livsriterna motiveras med hänvisning till kollektiva värden, medan deltagande i 
vanliga gudstjänster och annan kyrklig verksamhet övervägs utifrån personlig prefe-
rens, intresse och smak (Pettersson 2000, s. 347). Det verkar vara så att deltagande i 
livsriterna och i de övriga gudstjänsterna delvis följer olika logik. 

Det verkar fortfarande finnas ett behov av att relatera sig till något gemensamt, 
men på nya villkor. Man står friare i relation både till gemensamma sanningar och 
gemensamma former, samtidigt som det verkar finnas någon slags vilja att relatera 
sig till det gemensamma. 

Det går att belägga att användandet av den traditionella gudstjänsten på söndagen 
fortsätter att minska, medan besöken vid musikgudstjänster ökar. Det verkar dessut-
om som om den enskilda andakten med ljuständning i kyrkorummet ökar. Att man 
tänder ett ljus på en tid som passar brukaren, snarare än uppsöker den söndagliga 
gudstjänsten, är inte särskilt förvånande utifrån en senmodern logik. Det intressanta 
är att kyrkorummet har denna dragningskraft. Musikgudstjänsternas starka ställning 
antas bero på att de upplevs ge större möjligheter att relatera sig fritt till kyrkans 
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lära. Man relaterar sig i dessa gudstjänster till en kollektiv ram av någon form, men 
står väldigt fritt i relation till trosramen (Bromander 2001). Handlingen är gemen-
sam, men det trosmässiga innehållet är personligt. 

Man vänder sig till kyrkorummet och ramen för det gemensamma rituella ut-
trycket. Det verkar, trots allt finnas behov av en gemensam handling, och handling i 
relation till det gemensamma i någon mening. Rit är i första hand handling, det menar 
både Bell och Driver. Tolkningen hör till riten. Det är tydligt att individen väljer rituel-
la uttryck som ger stor frihet i relation till tolkningen. Ljuständning och musikguds-
tjänster ger individen större utrymme i relation till en något smalare kollektiv ram, och 
kan därför fylla en funktion i ett allt mer pluralistiskt samhälle (Bromander 2001). 

Riten i ett senmodernt samhälle verkar m. a. o. fungera som en gemensam arena 
som förmår binda samman en grupp individer som präglas av trosmässig splittring 
och mångfald. 

2.3.3 Riten som en projektion av nya gemensamma värderingar 
De val människor står inför och den reflexivitet som präglar vårt samhälle är en 
oundgänglig del av det senmoderna samhället. Hyllandet av den autonoma individen 
och rätten att förhålla sig självständig och kritisk till olika former av auktoriteter, är 
något som präglar samhället som helhet. Visst finns det protester mot denna utveck-
ling i form av auktoritära rörelser där individer slipper både att vara autonom och att 
förhålla sig självständigt till sanningen (Bauman 1998). Dessa rörelser har dock bara 
ett marginellt inflytande på det svenska landskapet. Finns det en upplevelse av nya 
gemensamma frågeställningar i det senmoderna samhället? Håller avtraditionalise-
ringen på att bli en ny tradition? Kanske kan man betrakta relativiseringen och berät-
telsen om den autonoma individen, som den nya gemensamma värdegrunden, det 
nya minnet, som förenar vår kultur, och därför behöver uttryckas rituellt. 

När den feministiska rörelsen under 1900-talets slut börjar skapa nya liturgier 
bryter man tydligt med traditionella auktoritära liturgiska strukturer. Dessa nya litur-
gier kännetecknas av cirkelformen, delaktighet, en förändring i gudssyn och synen 
på synd. Det är en rituell rörelse som är påverkad av det senmoderna samhällets syn 
på människan och hennes andlighet. Den feministiska liturgiska rörelsen finns till 
stora delar kvar inom Svenska kyrkan. Man känner, ett behov av att relatera sig till 
traditionen i någon mening (Beckman 2001). 

Under 1900-talets slut växer det fram en ny ritmodell, framför allt i Europa och 
USA. I denna nya modell används riten som ett uttrycksmedel, ett speciellt språk 
som är väl anpassat att uttrycka inre, andliga och känslomässiga resurser som är 
förbundna med vår sanna identitet. Rituella uttryck av dessa inre dimensioner har 
möjlighet att frigöra en helande kraft. I detta nya är fokus mer riktat inåt än utåt. 
Metaforer som helhet och insikt ersätter gamla som transcendens och frälsning. När 
det gäller ”uppfunna riter” som inte är djupt rotade i en tradition, finns ett tryck att 
visa att de fungerar. De nya ritforskarnas uppgift har i stor utsträckning blivit att 
förklara hur och varför riten fungerar – fyller en funktion. När det gäller traditionella 
riter frågar man inte efter om de fungerar utan om de är rätt utförda. Det finns skäl 
att tro att övergångriterna befinner sig i ett spänningsfält mellan val och tradition. 
Det dominerande i Europa och USA idag är dock att man förväntar man sig att riten 
ska fungera genom att påverka människor kognitivt och påverka deras känsla av 
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välbefinnande. Som ett resultat av detta kan människor i allmänhet bli besvikna på 
riten, en börda som tidigare riter inte behövde bära (Bell 1997, s. 241). 

Man ser riten som en resurs i självets reflexiva projekt. Riten behandlas som en 
funktion, en resurs, något som bidrar till hälsa och välbefinnande, allt i enlighet med 
det senmoderna samhällets värderingar. Riten är något som står i individens tjänst, 
helt i enlighet med den nya gemensamma tolkningen av bärande värden i livet. Det 
verkar utan tvekan vara så att riten även i ett senmodernt samhälle, kan fungera som 
en projektion av gemensamma värderingar enligt Durkheims modell. Riten verkar 
m.a.o. inte bara ha funktionen av att genom en gemensam handling förena individer 
med olika tolkningar och värderingar, den verkar dessutom stå i interaktion med det 
omgivande samhället på ett sådant sätt att innehållet i det rituella uttrycket kan för-
ändras så att riten fungerar som en projektion av nya gemensamma föreställningar. 
Frågan är om riten fungerar som en blank projektionsyta för samhällets värderingar, 
eller om relationen mellan riten och det övriga samhället fungerar som en tvåvägs-
kommunikation. 

2.3.4 Riten som en arena där vi förhandlar om värden? 
Driver lyfter fram ritens starka socialiserande potential. Att ritualisera är att skapa ett 
mönster i vad som annars skulle ha varit vita områden på kartan. Ritualiseringens 
funktion är att skapa ett mönster för livet. Moral är inte medfött, och behovet att 
ritualisera är därför som starkast där frånvaron av moralisk vägledning är som mest 
akut, menar Driver (1991) vidare. Driver ser ritens funktion inte bara som något 
nödvändigt för att ordna det sociala livet, utan också som användbar till att återskapa 
ordning, när ordning är förlorad. Vid ett socialt drama som skapat någon form av 
krisupplevelse fyller riten en mycket viktig funktion, menar Driver (Driver 1991, 
s. 132ff.). Samtidigt betonar Driver handlingen och menar att tolkningen är något 
som ”hör till” riten, att samma rituella uttryck kan tolkas på olika sätt. 

Motsäger Driver sig själv och menar att den gemensamma värderingen inte är 
den bärande beståndsdelen i riten, samtidigt som han menar att riten är starkt sociali-
serande? Han har en fot kvar i den funktionalistiska skolan samtidigt som han när-
mar sig Bell och den ritforskning som ser ett mer komplext förhållande mellan sam-
hälle och rit. Att handlingen, och inte tolkningen, är den bärande beståndsdelen i 
riten är uppenbart, det verkar också vara så att riten även idag kan fungera som en 
verksam projektion för gemensamma värderingar. Men om riten ska fungera sociali-
serande betyder det att riten är aktör, att riten inte bara är en projektion av det omgi-
vande samhällets värderingar utan kan påverka det omgivande samhället, eller åt-
minstone de individer som agerar tillsammans i det rituella uttrycket. 

Rationella politiska metoder räcker inte för att ett samhälle ska förändras, menar 
Driver (1991). De kan inte förena det visionära med det faktiska på samma sätt som 
riten. För att idéer ska kunna bära frukt krävs det ett uttryck av kött och blod. 

För Bell är riten alltid en process. Den rituelle aktören är aktiv i riten och kan 
både påverka och påverkas av densamma. Även rit och samhälle interagerar, med 
tvåvägskommunikation, menar Bell. Riten både härbärgerar och skapar nya kulturella 
mönster. Hon ser riten som en historisk process där föregående mönster reproduce-
ras, men också omtolkas och förändras (Bell 1997, s. 83). Ritens makt att definiera och 
organisera verkligheten verkar i två riktningar. Riten formar deltagarna som samti-
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digt har möjlighet att motsätta sig ritens inflytande och göra den till sin, på sitt eget 
sätt. Detta sker enligt Bell framför allt på ett omedvetet plan (Bell 1997, s. 251ff.). 

Det är intressant att jämföra Bells syn på individens möjlighet att påverka det ri-
tuella uttrycket under ritualiseringen, hennes syn på ritens dynamiska funktion till 
det omgivande samhället, med Bäckströms tanke om riten som ett av de redskap där 
normer och värderingar upprätthålls och omförhandlas. Mot bakgrund av den kom-
plexa samhällsbild, som möter, inte minst i en europeisk kontext, menar Bäckström 
att religionen mer och mer uppträder som en arena för meningsskapande kommuni-
kation och bör studeras som en sådan. Religionen blir den kommunikativa arena som 
är nödvändig för varje kultur som uttrycker gemensamma värden och som skänker 
identiteter. Han menar att den kommunikativa aktivitet som t ex riter och socia-
la/diakonala omsorgshandlingar innebär, leder till en förhandlingssituation då vär-
den, normer och trosföreställningar traderas, upprätthålls och omförhandlas (Bäck-
ström 2001, s. 160). Är det så att individen inte bara ”hakar fast” vid livsriterna, 
han/hon gör dessutom motstånd mot det rituella uttrycket och är på så sätt med om 
att skapa riten och genom detta är individen också med och ”förhandlar om värden”? 
Vi ser en bild som träder fram där riten och samhället interagerar ömsesidigt, detta 
gäller också relationen mellan riten och individen som deltar i riten. 

Jag uppfattar Bell så att hon menar att människor blir påverkade av att delta med 
sina kroppar i en sådan handling, samtidigt som de påverkar ritualiseringen med sitt 
förhållande till det som sker. Den rit som har skapats påverkar både individerna och 
det omgivande samhället, som i sin tur påverkar kommande rituella uttryck. Man 
kan anta att det i den här typen av ritualisering sker ett slags förhandlande om vär-
den, både individ – ritualisering och ritualisering – kultur. Låt oss titta på minnes-
stunden som hölls i Uppsala Domkyrka 5/2 2002. En ung muslimsk kvinna mördas i 
ett s.k. hedersmord och Svenska kyrkan inbjuder till minnesstund. Vid denna min-
nesstund kan man anta att det fanns människor som framför allt sörjde en älskad vän 
och var helt fokuserad på sin egen förlust, samtidigt som det helt säkert fanns män-
niskor som inte alls kände den unga kvinnan Fadime utan var där för att utrycka en 
solidaritet med Fadimes frihetskamp. Det kan förstås också ha funnits människor 
som var där av ren nyfikenhet. Det kan också ha funnits individer närvarande som 
kände solidaritet med Fadimes mördare. Dessa individer påverkar ritualiseringen 
med sin närvaro, samtidigt som de blir påverkade av den rit de deltar i. Samtliga som 
deltar i riten påverkar och blir påverkade av, det rituella uttrycket, som i sin tur står 
med ett dynamiskt förhållande med det omgivande samhället. Här sker enligt Bell – 
och Bäckström – en förhandling om värden som står i en dynamisk interaktion med 
det omgivande samhället. Är riten en arena där vi förhandlar om värden i Sverige av 
idag och vilket mandat har Svenska kyrkan att vara en sådan arena? Vid minnes-
stunden för Fadime var det uppenbarligen möjligt för Svenska kyrkan att vara ritför-
valtare. Utifrån kyrkans egen horisont var det uppenbart rimligt och utifrån det övri-
ga samhällets förväntningar var det tydligt att mandatet fanns. Det är intressant att 
ställa sig frågan vilka konsekvenser detta sätt att vara ritförvaltare kan få för Svens-
ka kyrkans roll i framtiden. Riten har förmåga att skapa ny mening och vara kultu-
rellt kreativ, menar Grimes (1995). Han menar att Turners utvecklande av begreppet 
liminalitet lyfter fram ritens förändrande kapacitet. Riten skapar ett rum där den 
rådande sociala strukturen är tillfälligt avsatt. I en rit separerar man sig, om inte helt 
så åtminstone delvis, från vardagens roll och status. Liminalitet i Turners arbete är 
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ett ögonblick av rituellt skapad glömska som ger möjlighet för något nytt att 
ske.(Grimes 1995) Rit är handling något man gör, men rit är också något ”som gör”, 
något som förändrar. I övergångsriten blir detta tydligt. Riten gestaltar en förändring 
som inte kan ske på något annat sätt, förändringen från icke döpt till döpt är ett så-
dant exempel. Kan riten även fungera som en aktör i relation till det omgivande 
samhället? Om begreppet liminalitet som ett sätt att förstå ritens förändrande kraft 
återkommer jag till i kapitel 3. 

Minnesstunden för Fadime i Uppsala domkyrka är ett uttryck för ett mångkultu-
rellt Sverige. Den kanske är ett rituellt uttryck som till viss del uttrycker vårt samhäl-
les gemensamma värderingar, den kanske också är ett ”repeterande i mörkret” inför 
de nya utmaningar som väntar vårt samhälle i framtiden, där nya religioner uppträ-
der på arenan. Är minnesstunden efter Fadime ett befästande av en gemensam värde-
ring eller ett omförhandlande av värden och normer – eller framför allt en gemensam 
handling som ger utrymme för en mångfald av tolkningar? Skapades ett rum där 
man förmådde separera sig från vardagens sociala hierarki, så att något nytt kunde 
ske människor emellan? Hur mycket påverkas den enskilde individen av deltagandet 
i riten? Att riten påverkas av det omgivande samhället logik är uppenbart, i vilken 
utsträckning och på vilket sätt, den i sin tur är med och påverkar det övriga samhäl-
let är det däremot oerhört svårt att veta något säkert om. Jag menar dock att det är en 
intressant fråga att hålla levande. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att riten i ett senmodernt Sverige funge-
rar som en arena som förenar olikheter. Den uttrycker nya gemensamma föreställ-
ningar och gestaltar förändring för individen. Det är också möjligt att den kan funge-
ra som en arena där vi ”förhandlar om värden”. Svenska kyrkan är utan jämförelse 
den största ritförvaltaren i Sverige idag. Hur förhåller sig denna organisation till 
användandet av riten i det senmoderna samhället? 

2.4 Svenska kyrkan som ritförvaltare  
i ett senmodernt Sverige 
2.4.1 Riten och den nordiska paradoxen 
Svenska kyrkan är en rikstäckande organisation som 2004 bestod av 2 263 försam-
lingar och 13 stift (Matrikel för Svenska kyrkan 2005). Knappt 80 % av Sveriges 
befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, 70 % av alla födda barn döps i Svenska 
kyrkan och 87 % av alla döda begravdes i Svenska kyrkans ordning. En nordisk 
undersökning visar att rätten att utnyttja de kyrkliga handlingarna i samband med 
dop, konfirmation, vigsel och begravning är ett mycket viktigt skäl för medlemskap. 
Svensken är allt mindre intresserad av att delta i gudstjänst på söndagarna, men 
uppvisar trots det en relativt stark solidaritet med Svenska kyrkan (Sundback 2000, 
s. 34). De lutherska kyrkorna i Norden har en historia av att vara en centralt fören-
ande faktor i familjer, släkter, lokala samhällen och i riket som helhet, och fungerar 
på så sätt som en civilreligion, d.v.s. som en övergripande värderam som håller 
samman ett helt samhälle och därmed blir ett uttryck för ”svenskheten”. Detta på-
verkar än i dag svenskarnas relation till sin kyrka. Så länge det civilreligiösa per-
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spektivet finns kvar finns det mycket som tyder på att medlemsantalet och ritanvän-
dandet kommer att vara högt (Bäckström 2000, s. 154 ff.). 

Det verkar finnas ett religiöst beteende som är typiskt europeiskt – tanken om den 
vikarierande religiositeten, d.v.s. tanken att en minoritet upprätthåller ett religiöst 
beteende å majoritetens vägnar. I Europa finns inte en religiös marknad som kan 
jämföras med t.ex. USA. De Europeiska kyrkorna betraktas snarare som en allmän-
nytta, än konkurrerande företag. De finns där när individerna behöver dem, men 
kräver inte delaktighet däremellan. Man kan dock se en gradvis förändring av förstå-
else av religion som plikt, till förståelse av religion som konsumtion. Det som förut 
var medfött handlar nu mer om ett personligt val. Man går till kyrkan när man vill 
och för att man behöver det, och känner inget krav att fortsätta delta i gudstjänster 
när man inte längre behöver det. Mönstret är inte direkt kompatibelt med det vikarie-
rande systemet, men till stor del beroende av det. Kyrkorna måste finnas där för att 
människor ska kunna välja att gå dit när de väljer så (Davie 2000). Den västerländs-
ka modernitetens konsumtionskultur identifierar frihet med privata liv och privata 
val. Relationen mellan traditionell religion och konsumtionskultur kan beskrivas 
som en dialektisk spänning mellan två värdesystem. I denna spänning utvecklas och 
förändras religionen genom en ökad marknadsorientering både från religiösa organi-
sationers sida och från konsumenternas sida. De religiösa organisationernas mark-
andsorientering kan bl. a. avläsas i det alltmer differentierade utbudet (Bäckström 
m.fl. 2004, s. 36). 

Den nordiska modellen följer delvis det europeiska mönstret. Kyrkan ska finnas där 
för mig när jag behöver den. Å ena sidan är den kyrkorelaterade gudstron och tron 
på uppståndelse relativt låg i Norden. Å andra sidan är det tydligt att en majoritet vill 
att de rituella handlingarna ska utföras i kyrkan eller i en religiös kontext. Vid döds-
fall är detta viktigt för en majoritet av befolkningen. På frågan om man känner nå-
gon samhörighet, åtminstone svag samhörighet, med den nordiska folkkyrkan svarar 
80 % av de tillfrågade ja (Bäckström m.fl. 2004, s. 55ff.). Sverige följer tydligt den 
nordiska modellens mönster. Det är m.a.o. en minoritet av de kyrkotillhöriga som är 
religiöst engagerade och menar sig tro i enlighet med Svenska kyrkans lära. De 
flesta svenskar vill behålla sitt medlemskap samtidigt som utvecklingen går mot en 
ökad integritet på trosområdet (Bäckström 2000, s. 154 ff.). Tillhörigheter och kyr-
kobyggnader har inte primärt med den institutionella Gudstron att göra. De speglar i 
lika hög grad en nationell tillhörighet. Till den nationella identiteten hör en öppen, 
tillgänglig och en socialt/diakonalt fungerande kyrka som står för traditionsförmed-
ling utan anspråk på trosbestämning. Den senare frågan har det moderna nordiska 
samhället överlämnat till individen för beslut (Bäckström m.fl. 2004, s. 55ff.). 

När man analyserar i vilken utsträckning man använder sig av riter i ett samhälle, 
har det varit vanligt att man skilt mellan i vilken utsträckning den religiösa traditio-
nen lägger tyngdpunkten på tron på teologiska doktriner, ortodoxi, eller på ett kor-
rekt utförande av vissa föreskrivna beteenden, ortopraxi. I västvärlden har ortodoxin 
dominerat. Ortopraxi verkar vara vanligt i samhällen där religion, kultur och natio-
nell identitet är tätt sammanbundna (Bell 1997, s. 191ff ). I det här sammanhanget är 
övergångsriterna i Norden intressanta. De verkar fungera på en slags ”ortopraxi” 
nivå. Det är så här man gör i den här kulturen så därför gör jag också det. Det är den 
rituella handlingen som är grundläggande och det är denna handling som förenar. 
Svenska kyrkan verkar ha goda strukturella möjligheter att förvalta ett rituellt ut-
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tryck som förmår binda samman en grupp individer som präglas av trosmässig 
mångfald. 

2.4.2 Övergångsriternas funktion 
När någon har dött söker sig idag de allra flesta svenskar till Svenska kyrkan. Ca 87 
% av alla begravningar i Sverige sker i Svenska kyrkans ordning och mer än 2,6 
miljoner människor deltar årligen i Svenska kyrkans begravningsgudstjänster. Av de 
13 % som inte begravs i enlighet med Svenska kyrkans ordning, är det c:a 5 % som 
väljer en borglig begravning, och knappt 3 % är så kallade ”direktare”, d.v.s. grav-
sättning helt utan rit. 
 
År Dop i % 

av alla 
födda 

Kyrklig be-
gravning i % 
av alla dödsfall

Deltagande i huvud-
gudstjänst, en genom-
snittsvecka i % av hela 
befolkningen 

Kyrktillhöriga i % 
av hela befolkning-
en 

1970 81 96 2,6 97 
1990 72 93 2,0 89 
2000 73 88 1,4 83 
2002 70 87 1,3 81 
2004 69 88 1,2 78 
Bäckström m.fl. 2004, s. 43 & statistikdatabasen på Svenska kyrkans hemsida 
http://www.svenskakyrkan.se 

De kyrkliga handlingarna verkar uppfattas som en del av det ”normala” mänskliga 
beteendet i samband med ett barns födelse eller en närståendes död. Det finns tydli-
ga förväntningar på att de nationella folkkyrkorna fortfarande ska förvalta denna typ 
av övergångsriter (Bäckström 2000, s. 156). Det är intressant att notera att begrav-
ningsseden t.o.m. är starkare än tillhörigheten. Antalet kyrkotillhöriga fortsätter att 
sjunka, medan andelen kyrkliga begravningar av alla dödsfall ligger på en relativt 
stabil nivå. 

Riten är alltid är både individuell och kollektiv samtidigt (Bäckström 2000, 
s. 170). Spänningsfältet mellan det kollektiva och individuella perspektivet finns 
alltid i en rit. Det är utan tvekan så att det individuella perspektivet tar allt mer plats. 
I det moderna samhället har behovet av årscykelriter minskat, samtidigt som över-
gångsriterna verkar behålla sin ställning. Livsriterna dop och begravning lyckas 
fånga frågor om det mänskliga livets villkor som är relativt lika trots att samhället 
ständigt förändras. Vid födelse och död verkar generationerna förenas i upplevelsen 
av vad det är att vara människa. Individer i avancerade postindustriella samhällen är 
definitivt mindre beroende av årstider för sin överlevnad, än man var i jordbruks-
samhället, men livets grundläggande identitetsfrågor är i stor utsträckning desamma. 
Därför kan man förstå att övergångsriterna är grundläggande för individen även i ett 
senmodernt Sverige. 

Möjligen är det så, att den senmoderna individen vid användandet av övergångs-
riten, inte bara ”hakar fast” vid en handling som bär olika tolkningar. Det är också 
rimligt att anta att individen i användandet av övergångsriten relaterar sig en gemen-
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sam värdering av något slag, en delad upplevelse av det mänskliga livets grundvill-
kor – ett ”gemensamt minne”. En kulturellt sanktionerad markering av övergångs-
skeden i livet såsom födelse och död, verkar vara ett reellt mänskligt behov, nöd-
vändig för varje kultur. Det kommer att finnas sådana riter också i framtiden. Det 
intressanta är hur de kommer att se ut och vem som kommer att förvalta dessa riter. 

2.4.3 Behovet av det gemensamma rituella rummet 
Det finns mycket som tyder på att själva kyrkobyggnaden är ett viktigt redskap och 
en viktig symbol när det gäller de band med, och den känsla för Svenska kyrkan som 
många svenskar uppvisar. I 1994 år kyrkobyggnadsundersökning visar det sig att 52 
% av ett urval svenskar bejakar en hög grad av känslomässig relation till kyrko-
byggnaden, medan endast 16 % aldrig eller nästan aldrig, besöker en kyrkobyggnad 
(Bäckström, Bromander 1995, s. 34). De andliga upplevelser som kyrkorummet ger, 
är troligen bundna till minnen knutna till de passageriter som utförs i rummet vid 
dop, konfirmation, vigsel och jordfästning. Kyrkorummet är en plats där viktiga 
händelser, också för tidigare generationer, givits en tolkning och betydelse. Rummet 
påminner om egna erfarenheter av avgörande ögonblick i livet, men också om tidi-
gare generationers erfarenheter. Här verkar det vara så att det mitt i det senmoderna 
samhället finns ett behov av att relatera sig till det gemensamma. I en kultur där 
livsfrågorna tillhör det område som betraktas som det mest privata, och som därmed 
ges en helig karaktär, verkar man söka sig till de platser som av tradition har avskilts 
såsom heliga d.v.s. kyrkobyggnaden, då dessa skall bearbetas. Det mest privata, den 
lilla heligheten, som normalt inte får beträdas av andra människor, blir tillgänglig för 
bearbetning i mötet med den stora heligheten som kyrkorummet symboliserar 
(Bäckström, Bromander 1995, s. 102). Genom relationen till kyrkorummet hakar 
man fast i det kollektiva minnet, den beprövade erfarenheten, på ett sätt som ger 
stort utrymme för den enskilde (Bäckström 2000, s. 157). 

Kyrkorummet fyller en viktig funktion. Det verkar t.o.m. vara så att det inte 
framför allt är den lokala församlingen som är kyrkan, utan själva kyrkobyggnaden. 
Det är inte för aktivitet och gemenskap som den stora gruppen av kyrkotillhöriga 
söker sig till kyrkobyggnaden, utan för att söka stillhet och bekräftelse (Bäckström 
1997, s. 152ff.). 

2.4.4 Krisen och behovet av det gemensamma rituella rummet 
I anslutning till mer allmänna olyckor och katastrofer skriver socialstyrelsen att 
”alldeles oavsett om man tidigare haft kontakt med kyrkan eller ej, förefaller den 
ändå fylla ett behov av trygghet och kontinuitet i en kaotisk situation” (Bäckström, 
Bromander 1995, s. 93). För många människor representerar kyrkobyggnaden det 
bestående. Då kriser inträffar, vare sig de är individuella eller berör samhället i stort, 
ställs livsfrågorna på sin spets och aktualiserar behovet av sammanhang och konti-
nuitet. Det är vid dessa tillfällen som sökarljuset riktar sig mot den svenska kyrkan 
som en förvaltare av mening och som en givare av tröst (Bäckström, Bromander 
1995, s. 92). 

Detta blev mycket tydligt i samband med den stora Estoniakatastrofen år 1994. I 
detta land, som betraktades som ett av de mest sekulariserade i hela Europa, intog 
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Svenska kyrkan genast en central roll när det gällde att trösta anhöriga och hjälpa till 
att hantera känslor av sorg hos människor i allmänhet (Pettersson 2003, s. 185). 

Den stora flodvågskatastrofen i Asien på Annandag Jul 2004, blev ytterligare ett 
exempel på kyrkans, och ritens, starka roll vid stora katastrofer. Redan någon av de 
första dagarna TV-sändes en gudstjänst från Storkyrkan i Stockholm. Nyårsdagen 
blev av biskoparna utsedd till den dag då alla kyrkor skulle uppmärksamma den 
stora katastrofen. 

Detta uppmärksammades av medierna, och dagen efter såg vi bilder från norr till 
söder av kyrkor dit människor hade strömmat till. Det var tydligt att man lät kame-
ran fokusera de bänkrader där det satt folk. Otaliga var de gånger då man under 
dessa dagar såg människor som tände ljus i kyrkor, i samband med rapport från 
katastrofen. Tidningar hade rubriker som ”många sökte tröst i kyrkan” (Dagens 
Nyheters första sida den 9/1 2005). 

Lördagen den åttonde januari hölls minnesgudstjänst i Sveriges alla domkyrkor. 
Regeringen och kungahuset, fanns representerade i varje domkyrka. Gudstjänsten 
refererades på stora uppslag i tidningarna dagen efter. Då det var dags för de första 
döda svenskarna att transporteras hem, bad man en svensk präst på plats att ha en 
kort andakt vid avfärden på flygplatsen. När denna refererades i nyheterna fick vi 
höra ett bibelord och bönen fader vår – i sin helhet. De som planerade att gå ur kyr-
kan hade en knapp månad efter olyckan sjunkit från 15 till 13 % i riket som helhet. I 
storstäderna, där många av de drabbade bodde, var skillnaden ännu större (SIFO-
undersökning projektnummer 1513129, publicerad 15/1 2005, http://www.opinion. 
se). 

Det finns en såväl implicit som explicit infrastruktur i relationen mellan å ena si-
dan svensken, å andra sidan, präster, kyrkobyggnader, religiösa symboler, riter och 
psalmer. Detta gör att kyrkan förväntas ha redskap att hantera en katastrofsituation. 
Kyrkan var en tröstande och säker plats också förra gången man behövde konfronte-
ras med död! Det är tydligt att Svenska kyrkan förser en majoritet av svenska folket 
med en gemensam referensram när det handlar om sorg och död. En attityd- och 
mediaundersökning i samband med Estoniakatastrofen, gav en tydlig bild: Även 
människor som aldrig deltar i söndagens gudstjänst, menar att religiösa känslor är 
något normalt för människor i samband med stora katastrofer och att Svenska kyr-
kan som en folkkyrka har en viktig roll att spela i samhället, när det gäller att svara 
mot dessa behov. När det gällde denna attityd fanns ingen skillnad mellan gammal 
och ung, man och kvinna, det hade heller ingen betydelse var i landet man bodde 
(Pettersson 2003). Svensken i allmänhet har fortfarande en livslång formell relation 
till Svenska kyrkan, en relation som dock är inaktiv större delen av livet, men som 
aktiveras vid vissa viktiga tillfällen. Eftersom majoriteten av svenskarna har denna 
form av relation till samma nationella organisation på privatplanet, utgör detta sam-
mantaget ett nätverk av relationer mellan enskilda människor och samhällets kollek-
tiva nivå (Bäckström m.fl. 2004). 

Forskare menar att det går att finna ett likartat mönster i hela Europa. Ibland får 
kyrkorna uppgiften att artikulera det heliga vid viktiga tillfällen i familjens och indi-
videns livscykel och vid tillfällen av kris eller högtid för nationen som helhet. Det är 
tydligt att en vägran att utföra dessa uppgifter skulle göra våld på både individuella 
och kollektiva förväntningar. Ett tydligt exempel på detta i engelsk kontext är Prin-
sessan Dianas begravning. Trots Dianas religiösa sökande utanför den anglikanska 
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kyrkan, var det självklart att denna kyrka skulle uttrycka den kollektiva förlusten 
genom en minnesgudstjänst i Westminster Abbey. Det var också till offentliga kyr-
korum som människor sökte sig för att tända ljus och skriva i kondoleansböcker. Det 
hade knappast varit möjligt för den etablerade kyrkan att vägra att utföra dessa tjäns-
ter (Davie 2000, s. 79f.). 

På vilket sätt är Svenska kyrkan med och förhandlar om värden med sina riter 
och under vilka villkor upphör förhandlingsmandatet? Allt tydligare visar det sig att 
moderniteten inte själv kan uppfylla de förväntningar om obruten utveckling, lycka 
och trygghet (Hervieu-Léger 2000). Det är mot denna bakgrund den större öppenhe-
ten för religionen ska förstås. Inte minst märks den i allmänhetens förväntan på 
kyrkan som identitetsgivare och plats för mötet med det transcendenta. Denna för-
väntan och dess villkor formulerades tydligt i en krönika i Dagens Nyheter i sam-
band med rättegången mot den person som hösten 2003 mördade Sveriges utrikes-
minister Anna Lindh. Det finns ett behov att relatera sig till något som står för 
trygghet och tradition i en kaotisk situation, men denna funktion som Svenska kyr-
kan då får fylla är trots detta underkastat det senmoderna sättet att tänka. 

Av en hel massa anledningar känns det som om man borde be en bön för 
Sverige just nu. Inte nödvändigtvis för Lindh och hennes mördare. Det är det 
så många som gör redan, men för ett söndervittrat samhälle. Enligt min me-
ning är det just sådant man ska ha kyrkan till. Det är därför jag förmodligen 
travar dit. Alla religiösa samfund har den funktionen inte bara de kristna. De 
ska stå där som garanter för människovärdets okränkbarhet. Stå kvar när en 
människa (eller varför inte ett politiskt eller socialt system) segnar ner till 
golvet till synes förintad (Krönika av Kristina Hultman i Dagens Nyheter den 
18/1 2004) 

Skribentens förväntan gäller religionen som garant för människans värde, men också 
som symbol för hoppet i mötet med hopplösheten. Villkoren som är kopplade till 
denna förväntan framförs i slutet av artikeln där författaren skriver om hur hon 
blockeras av vissa religiösa företrädares negativa hållning till att tillåta äktenskap 
mellan par av samma kön: ”Den klubben vill jag inte vara med i”, säger hon (Da-
gens Nyheter den 18/1 2004). Religiösa samfund som inte representerar individens 
val är för henne inte något alternativ, om så ståndpunkten har sin grund hos Jesus 
själv. Kyrkan betraktas som en demokratisk institution som människor har rätt att 
ställa krav på, inte som en samhällsauktoritet bunden av en på förhand given och 
slutgiltigt tolkad uppenbarelse, förvaltad av vigda ämbetsbärare. 

Begravningsgudstjänsten fungerar utan tvekan som en arena där mångfald ryms – 
t ex i synen på livet efter döden (Gustafsson 2003, s. 23ff.). Begravningsgudstjäns-
ten är en gemensam handling som förmår att härbärgera olika tolkningar. Det är 
också helt klart så att den fungerar som en projektion och manifestation av nya ge-
mensamma värden. Betyder individualiseringen och pluralismen att kyrkan måsta 
tona ned sitt budskap för att behålla sitt mandat? Kan en kyrka med ett civilreligiöst 
mandat samtidigt vara profetisk, och genom sina riter aktivt förhandla om värden? 
Det verkar rimligt att anta att en kyrka som inte står i en tydlig interaktion med det 
omgivande samhällets logik, snabbt förlorar sitt förhandlingsmandat. Då upphör 
också den profetiska rollen 
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2.4.5 Begravningsgudstjänsten – en sed i förvandling 
Bland dem som nästan aldrig deltar i gudstjänster ställde sig 2/3 i den nordiska be-
folkningsundersökningen, positiva till någon form av religiös ceremoni efter ett 
dödsfall Medan 48 % menar att begravningsgudstjänsten är en värdefull tradition så 
bejakar endast 9 % påståendet att det är viktigt att den har en kristen prägel. Men det är 
dessutom så, att även om enbart 9 % menar att det är viktigt att avskedet av den 
döde ges en kristen prägel, så ställer sig drygt 70 % positiva till någon form av cere-
moni efter ett dödsfall, där det inte är oviktigt vilken tro som uttrycks. Det finns uppen-
bart en positiv syn på begravningsgudstjänstens betydelse. Denna positiva attityd till 
en kyrklig eller religiös ceremoni efter ett dödsfall skiljer sig inte nämnvärt åt bland 
olika åldrar, d.v.s. attityden är lika vanlig bland unga som bland äldre. Det antyder 
att den positiva synen på begravningsgudstjänsten inte kommer att förändras nämn-
värt inom överskådlig tid (Bäckström 2000, s. 150ff.). Det betyder inte att man soli-
dariserar sig med det kyrkan står för. Man ger handlingen sin egen betydelse. 

Trots sin starka ställning som traditionsbärare är det tydligt att även begravnings-
gudstjänsten står i relation till ett samhälle i förändring. När Göran Gustafssons i sin 
undersökning 2222 begravningar ställde frågan till begravningsprästerna, om den 
begravning de nyligen haft, och som undersökningen gällde, var ovanlig på något 
sätt, svarade en femtedel att begravningen de haft var så ovanlig att den var värt att 
nämna. De individualiserande dragen i dessa begravningar är påtagliga. Det kan t ex 
handla om att lägga en minnessak på kistan som har med den anhöriges yrke att 
göra, eller önskemål om musik som har en speciell anknytning till den avlidne. De 
flesta exempel på när de anhöriga velat göra något, eller krävt något särskilt som har 
anknytning till den döda, kommer från de mellansvenska stiften, de stift som brukar 
betraktas som de mest ”okyrkliga”. Det har visat sig att det ofta är i denna region 
som nya beteenden först får fäste (Gustafsson 2003, s. 100). Det är dock dessutom 
intressant att notera att de individualiserande dragen inte är förbehållna exklusiva 
grupper. Begravningarna är i dagens Sverige inte något som skiljer olika grupper – 
landsbygdsbor, stadsbor, män och kvinnor, arbetare och tjänstemän, kyrkligt intres-
serade, eller personer relativt ointresserade av kyrkan, utan de är med små variatio-
ner varandra lika för en helt övervägande del av befolkningen (Gustafsson 2003, 
s. 91). Tendensen är att de anhöriga vill ge begravningsgudstjänsten ett privat ut-
tryck, samtidigt som de i stor utsträckning önskar att begravningen ska ske inom en 
kollektiv ram. ”Begravningen ska vara unik och personlig men inte alltför avvikan-
de”, är begravningsentreprenörernas uppfattning av de anhörigas önskemål (Davids-
son Bremborg 2002, s. 153). I början på 90-talet skriver Tony Walter, en av de le-
dande forskarna kring rit och död i Storbritannien, i förordet till sin bok Funerals 
and how to improve them: ”Ultimately this book is for the consumer, for funerals 
will never improve until the general public think about what they want – and think 
about it long before they actually have to arrange a funeral” (Walter 1990, s. 17). 
Brukaren av begravningsgudstjänsten ses som en ”konsument” som behöver rustas 
att göra goda val. 

Det finns mycket som tyder på att begravningsgudstjänsten fungerar som ett rum 
där folk får påverka det som sker, samtidigt som man har behov av att ta spjärn mot 
något som redan finns, som är som ”det brukar” som är en del av traditionen. När 
det gäller begravningsgudstjänsten kan man tydligt se att människor gjort motstånd 
mot riten och utvecklat den. Den är tydligt påverkad av det senmoderna samhällets 
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betoning av individen och personliga värden. När man betraktar utvecklingen av 
griftetalet blir det tydligt att inte bara förväntningarna på begravningsgudstjänsten 
har förändrats, dessa förväntningar har även lett till en verklig förändring av denna. 
Man ser en förändring från en kasusrelaterad förkunnelse om dödens allvar och 
evighetens hopp, till en griftetalsteori med en annan målsättning. Griftemålet ska 
inte längre handla om döden, insikten om livets förgänglighet och dess konsekven-
ser, utan om dödsfallet och än mer, om den dödes liv (Aggedal 2002). Även interna-
tionell forskning visar hur präglad begravningsgudstjänsten är av den senmoderna 
logiken och uttrycker en önskan att göra begravningen så personlig som möjligt, 
genom att införa ”icke kyrklig” musik och inbjuda anhöriga till stor delaktighet 
(Hockey m.fl. 2001). 

Ett annat exempel på att begravningsgudstjänsten, inte bara på praktikernivå utan 
också på en officiell nivå, utvecklas mot större anpassning till individuella behov 
utifrån det senmoderna samhällets logik, är förändringen av den traditionella mull-
påkastningen vid överlåtelsen. I 1942 års handbok fanns endast ett alternativ, medan 
det i 1986 års handbok finns tre alternativa texter, varav det tredje alternativet kan 
genomföras med ett korstecken över kistan i stället för mullpåkastning (Den Svenska 
kyrkohandboken 1987, s. 220). Mullpåkastningen är en tradition som växte fram 
under medeltiden och knyter an till 1 Mosebok 3:19. Handlingen är en symbol för 
att Gud har skapat människan och gett henne liv. Det är m.a.o. en rit med djupa 
rötter i historien som det vuxit fram alternativ till. 

I det antika Egypten betraktades döden som början på en lång resa, ett förhåll-
ningssätt som är bärande i synen på den traditionella dödsritens funktion. En lyckad 
avslutning av den resan var delvis beroende av de levandes rituella handlingar. Se-
dan reformationen har det skett en genomgripande förändring i synen på begrav-
ningsgudstjänstens funktion, i vår del av världen. Reformationens grundlinje var att 
varken de efterlevande, eller kyrkans, böner kunde påverka själens ingång i evighe-
ten. Endast Guds nåd kunde rädda människan. Man menade visserligen att den döde 
gjorde en resa, men att resan var över på ett ögonblick och det fanns inget de efterle-
vande kunde bidra med. Begravningsgudstjänsten kom så att fokusera de efterlevan-
de, och blev ett tillfälle att påminna om vår egen förestående bortgång och helvetets 
faror. I samband med dessa begravningsgudstjänster utvecklades senare en sekulär 
festkultur i samband med begravningen. Denna festkultur bidrog till att begravning-
en under en period blev ett uttryck för, och ett manifesterande av, den dödes sociala 
status. Under 1900-talet bleknade tron på helvetet allt mer, och det som var kvar av 
begravningsgudstjänstens funktion från mitten av 1900-talet, var att överlämna den 
avlidna i Guds kärlek och tacka Gud för hennes liv. Begravningsgudstjänstens ur-
sprungliga funktion att assistera den döde genom döden, utvecklades till ett utryck 
för de levandes sociala status och senare in i vår egen tid, har den kommit att utveck-
las till en terapeutisk handling vars uppgift är att trösta de sörjande (Walter 1990, 
s. 89ff.). Vilken funktion fyller begravningsgudstjänsten för den enskilde individen i 
Sverige idag? Under vilka omständigheter upplever brukaren att den fungerar, vilka 
förväntningar finns det? Vad är begravningsgudstjänstens kvaliteter utifrån ett indi-
vidperspektiv? 
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3. Begravningsgudstjänsten  
och upplevelse av kvalitet –  
med utgångspunkt i en empirisk studie 

Syftet med min uppsats är att komplettera befintlig forskning med kunskap om på 
vilket sätt de närmast anhöriga upplever begravningsgudstjänsten. Individerna i min 
empiriska undersökning står i det sammanhang som jag ovan har skisserat. De lever 
i ett senmodernt samhälle, där Svenska kyrkan är den stora ritförvaltaren i dödens 
närhet. Den empiriska undersökningen hör ihop med frågeställningen om begrav-
ningsgudstjänstens kulturella funktion och kommer därför att återkopplas till denna. 
Mitt sökarljus lämnar dock tillfälligt det samhälliga perspektivet för att landa hos 
den enskilde och hennes bruk och upplevelse av begravningsgudstjänsten. Kapitlet 
inleds med en redovisning av mina metodval. Sedan följer en kort beskrivning av 
Svenska kyrkans syn på begravningsgudstjänsten, utifrån några officiella dokument, 
samt en ritteoretisk reflexion kring begravningsgudstjänstens funktion som över-
gångsrit i ett senmodernt samhälle, med betoning på begreppet liminalitet. Efter 
redovisningen av mina intervjuresultat kommer dessa att relateras till dessa båda 
perspektiv. 

3.1 Metod och material 
3.1.1 Om upplevelse av begravningsgudstjänstens kvalitet –  
ett brukarperspektiv 
Syftet med denna uppsats är att söka ny kunskap om människors upplevelse av be-
gravningsgudstjänsten, och utifrån dessa upplevelser föreslå några kvalitetsfaktorer i 
relation till begravningsgudstjänsten, utifrån ett brukarperspektiv. Enligt ett tjänste-
teoretiskt perspektiv betraktas begravningsgudstjänsten som en tjänst som uppstår i 
mötet mellan producent och brukare (Pettersson 2000, s. 167). Det tjänsteteoretiska 
perspektivet lyfter upp brukaren av kyrkans verksamhet och sätter dennes behov och 
förväntningar i centrum (Pettersson 2000, s. 163ff.). Denna teori tar brukarperspek-
tivet på allvar men ger brukarnas upplevelse motstånd, genom att inbegripa produ-
centperspektivet ( Pettersson 2000, s. 173). Det är brukarens upplevelse av tjänsten 
som väger tyngst i bedömningen av tjänstens kvalitet, men total kvalitet uppnås först 
när både producent och brukare är nöja (Pettersson 2000, s. 173). Det tjänsteteore-
tiska perspektivet bidrar till en mer dynamisk modell än ett renodlat brukarperspek-
tiv, som ofta kan tendera att verka konserverande. 

Inspirerad av det tjänsteteoretiska perspektivet kommer jag att använda mig av 
begreppen producent och brukare när jag talar om Svenska kyrkan respektive de 
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närmast sörjande. Det tjänsteteoretiska perspektivet gör det tydligt att begravnings-
gudstjänsten blir till i mötet mellan Svenska kyrkan och dess representanter å ena 
sidan, och de närmast anhöriga å den andra. För att få en rättvis bild av den tjänst 
som begravningsgudstjänsten kan sägas vara, är det därför viktigt att relatera dessa 
två perspektiv till varandra. Det är dock brukarperspektivet som är min utgångs-
punkt, 

När kyrkan talar i resultattermer så använder man framför allt kvantitativa mått 
genom att ange antal deltagare, trots att detta ofta upplevs som ett alltför trubbigt 
verktyg för att mäta resultat. Kyrkans mål är ju inte ytterst ett högt deltagande, utan 
att människor uppnår inre kvaliteter som anses svåra att mäta. Ett sätt att få kunskap 
om dessa inre kvaliteter torde vara att studera det människor uppfattar sig ha upp-
levt. För få möjlighet att teoretiskt reflektera kring dessa upplevelser har dessutom 
frågan om ritkvalitet förts in. Utifrån min förståelse av begravningsgudstjänsten som 
övergångsrit kommer jag att använda mig av begreppet liminalitet för att analysera 
det empiriska materialet. 

Jag genomför fyra fokusgruppsintervjuer med 20 stycken närmast sörjande, för 
att på så sätt få kunskap om vad som uppfattas som en väl fungerande begravnings-
gudstjänst av brukarna av denna tjänst. Producentperspektivet i min studie represen-
teras av ett antal officiella kyrkliga dokument, befintlig forskning på producentsi-
dans praxis, kompletterat med djupintervjuer av två präster. Jag kommer dessutom 
att relatera brukarnas upplevelse till begreppet liminalitet och den analys av över-
gångsritens betydelse, som det teoretiska resonemanget kring begreppet liminalitet 
ger. Jag använder mig av ett producent–brukarperspektiv, för att analysera relationen 
mellan Svenska kyrkan och de närmast sörjande, men lägger även till en tredje 
aspekt – det teoretiska resonemangen om begreppet liminalitet. 

3.1.2 Materialinsamling – kvalitativ metod 
Då min strävan har varit att finna ny kunskap om upplevelsen av begravningsguds-
tjänstens funktion, har den kvalitativa metoden varit given. Mitt fokus är ju inte 
jämförbarhet och generaliserbarhet, utan en fördjupad förståelse av begravnings-
gudstjänstens funktion. Vi vet att en majoritet av Sveriges befolkning menar att det 
är viktigt med en religiös ceremoni då en anhörig har gått bort, vi vet också att 70 % 
menar att begravningsgudstjänsten är viktig för dem personligen (Bäckström 2000, 
s. 150, 154). Men vi vet inte så mycket om vad det är den enskilde uppfattar som 
viktigt och, hur den enskilde själv definierar begravningsgudstjänstens betydelse. 
För att finna denna kunskap, har jag framför allt använt mig av intervjuer. Eftersom 
detta är en kvalitativ undersökning, har en semistrukturerad intervju varit att föredra. 
På så sätt har jag kunnat ta min teoretiska förståelse på allvar, samtidigt som jag har 
kunnat vara lyhörd och flexibel i samtalet. För den kvalitativa forskningen är det 
viktigt att skapa förutsättningar för att så lyhört som möjligt fånga aktörens synvin-
kel. 

3.1.2.1 Intervjuarbetets förlopp 
Insamling av material 
För att kunna genomföra forskningsuppgiften är det nödvändigt att få tag i relevant 
material. Då jag söker människors upplevelse av en kyrklig tjänst i en utsatt situation 



Begravningsgudstjänsten och upplevelse av kvalitet 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 13 28 

har det varit viktigt att söka en form som ger så stor trygghet som möjligt så att den 
intervjuade vill och förmår bli personlig. Ett förtroendefullt förhållande mellan in-
tervjuaren och respondenten är en förutsättning för att ny kunskap ska kunna uppstå 
i intervjun. 

Efter en provintervju i samband med en observerad begravning, samt ytterligare 
en provintervju i form av en fokusgruppintervju med en s.k. sorgegrupp, stod det 
klart att sorgegruppen är ett bra och tryggt forum att ställa frågor i. Sorgegrupper är 
en grupp som utifrån en gemensam upplevelse av förlust av en anhörig samlas i 
Svenska kyrkans lokaler, för att tala om sorgen och på så sätt komma vidare i sorge-
arbetet. Samtalet leds ofta av både diakon och präst. Församlingen sänder ut en 
inbjudan till de personer som haft begravningsgudstjänst för en nära anhörig i för-
samlingen någon gång under en viss period. Oftast är det riktat till änkor och änk-
lingar. Det handlar här framför allt om den ”vanliga” döden, det vill säga, död på 
grund av ålderdom. Man kan anta att de som svarar på inbjudan är personer som inte 
har något emot att tala om sin sorg, detta ser jag enbart som en fördel. Det är även 
troligt att man upplever sig i behov av stöd och hjälp, att förlusten trots allt har varit 
relativt svår. Även detta ser jag som en fördel. Är förlusten svår kan man anta att det 
finns en extra känslighet för hur begravningsgudstjänsten genomförs. Möjligen är 
det så att användandet av sorgegrupper leder till en viss överrepresentation av indi-
vider som har upplevt mötet med kyrkan och begravningsprästen positivt. Det har 
dock visat sig att individer som varit besvikna på sin begravning och sin begrav-
ningspräst även finns representerade i sorgegrupperna. Jag erfor även att sorgegrup-
pen i slutet av sin samtalsserie har hunnit få den distans till sin egen upplevelse av 
begravningsgudstjänsten, att det är möjligt att prata om den och den funktion den i 
förekommande fall kom att fylla. 

Rent praktiskt gick det till så att jag tog kontakt med en sorgegruppsledare, och 
frågade om det fanns någon sorgegrupp i församlingen som det skulle vara möjligt 
och lämpligt att intervjua. Sorgegruppsledaren frågade därefter gruppen om de var 
intresserade, och de som ville blev sedan inbjudna till en särskild samtalsträff, som 
låg utanför samtalsserien. Jag upplevde ett stort intresse från de inbjudna av att få 
vara med och ett stort intresse av att få dela med sig av sina erfarenheter. Då jag var 
intresserad av att få del av deras subjektiva upplevelse var det dessutom viktigt att 
de var så bekväma och trygga i situationen som möjligt. Intervjun kom därför att 
genomföras på deras hemmaplan. När det gäller sorgegrupper blir ”hemmaplan” den 
lokal där de brukar träffas i församlingshemmet. Innan intervjun drack vi kaffe och 
samtalade allmänt med gruppen, för att ge de intervjuade möjlighet att landa i situa-
tionen. Detta samtal leddes av sorgegruppsledaren vilket gav mig en möjlighet att 
studera respondenterna innan vi började. Intervjun gick till så att vi först gick en 
runda då var och en fick berätta sin historia utan kommentarer. Sedan var ordet fritt 
en stund kring det vi just fått höra. Jag valde att låta sorgegruppsledaren vara med 
under samtalet, trots att han eller hon ibland hade haft några av begravningarna. Jag 
betraktade det som helt nödvändigt rent etiskt, då jag genom mina frågor ofta väckte 
upp svåra minnen och mycket gråt som inte sällan behövde tas om hand efter inter-
vjun. Jag menar också att sorgegruppsledarens närvaro gav en känsla av trygghet 
och gjorde det lättare för de intervjuade att öppna sig. Naturligtvis påverkar närvaron 
av ”min begravningspräst” den intervjuades berättelse, men då jag inte frågar så 
mycket om vad som är bra eller dåligt, utan snarare är intresserad av vad de minns, 
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hur det kändes, och var de intervjuade lägger sin betoning i berättelsen, så tror jag 
inte att denna påverkan är av någon avgörande betydelse. Naturligtvis är jag trots allt 
medveten om vilka begravningar som sorgegruppsledaren haft då jag analyserar 
intervjuerna. Vid min provintervju var sorgegruppsledaren inte med. Vid den inter-
vjun ägnades mer tid än vid något annat tillfälle att berätta hur fantastisk just den 
sorgegruppsledaren var, som begravningspräst. När sorgegruppsledaren var med 
kunde vi fokusera upplevelsen av begravningen. Närvaron var därför en fördel. 

Jag hade förmånen att intervjua människor i ett sammanhang där de vara vana att 
samtala om det jag var intresserad av att veta. Jag upplevde inte att närvaron av de 
andra gav någon hämmande effekt, snarare gav det en ytterligare dimension i samta-
let, då de fick möjlighet att samtala om varandras erfarenheter. Vid den här typen av 
intervjuer om känsliga frågor är det viktigt för intervjuaren att få förtroende från 
fältet och respondenten. Jag upplevde det som en stor fördel att vara präst vid dessa 
intervjuer. Dels gjorde min egen erfarenhet mig trygg i situationen och lyhörd för 
sorgegruppens egen inre kultur. Dels fann jag att de intervjuade hade förtroende för 
att skulle kunna förstå och ta deras berättelse på allvar. Det var dock mycket tydligt 
att jag var närvarande som forskare. 

För att kunna koncentrera mig på samtalet, använde jag bandspelare vid inter-
vjun. Vid en av provintervjuerna använde jag en handmikrofon. Detta uppfattades 
som besvärande av respondenterna. Vid de senare intervjuerna har jag använt band-
spelare med inbyggd mikrofon, denna ställdes mitt på bordet och ”glömdes bort” av 
de intervjuade. 

Jag kom med mina forskarfrågor in i en känslig situation. Det har naturligtvis 
krävts stor fingertoppskänslighet och respekt för den intervjuades integritet. Infor-
manten har informerats om undersökningens syfte, samt att material behandlas kon-
fidentiellt, och naturligtvis endast används för forskningsändamålet. Eftersom jag 
söker kunskap som även handlar om deras upplevelser, har jag varit tvungen att 
fråga hur det känns. Detta är intervjuer som krävt en tillit till mig som forskare och 
medmänniska, och därför stor varsamhet och respekt från min sida. 

Jag har sammanlagt intervjuat 20 personer, fördelat på fyra grupper. Som en för-
djupning av producentperspektivet har jag dessutom intervjuat två präster. Jag har 
valt präster som har god erfarenhet av begravningsgudstjänster och som i sin egen-
skap av sorgegruppsledare, har haft stor möjlighet att reflektera över begravnings-
gudstjänstens funktion. Jag har inte varit intresserad av något representativt urval, 
utan i stället valt att tala med personer som borde kunna bidra med genomarbetade 
synpunkter. 

Efter min första intervju genomförde jag en observation av en begravning med 
medföljande intervju. Denna observation blev med nödvändighet öppen. Då jag 
senare skulle intervjua några anhöriga om deras upplevelse av begravningsguds-
tjänsten, visste de naturligtvis att jag deltog i begravningsgudstjänsten som forskare. 
Min observation blev ett mellanting mellan aktiv och passiv deltagandeobservation 
(Repstad 1988, s. 29). Jag deltog inte i begravningsgudstjänsten som sörjande. Å 
andra sidan deltog jag naturligtvis i gudstjänstens böner och psalmsång. När jag 
beslöt mig för att använda mig av sorgegrupper som materialutlämnare, försvann 
möjligheten att dela de anhörigas begravningsgudstjänst i form av observation. Min 
första kontakt med de anhöriga infinner sig några månader efter deras begravnings-
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gudstjänst. Då min erfarenhet av begravningsgudstjänster är stor, har jag inte ansett 
det vara ett stort problem att låta observation som metod i övrigt att utgå. 

Intervjuguide 
En annan erfarenhet av provintervjuerna är att det inte fungerar med ett allt för detal-
jerat frågeschema. Min intention var att få de svarande att så utförligt som möjligt 
berätta om sin upplevelse för att sedan, vid analysen, blottlägga vad som finns i 
deras berättelse som utvecklar min teoretiska förståelse. 
 
Min intervjuguide vid sorgegruppsintervjuerna kom, efter justeringar, att se ut på 
följande sätt: 
Berätta om tiden efter dödsfallet 
Berätta om din första kontakt med begravningsprästen 
Berätta om samtalet, om planeringen! 
Berätta om begravningen! 
Vad tänkte du innan, vad kände du innan? 
Hur blev det? Berätta så detaljerat som möjligt om begravningen, allt du kommer 
ihåg. 
Vad gjorde ni? 
Vad var viktigast? 
Hur kändes det? 
Vad tänkte du? 
Vad hände precis efteråt? Vad tänkte du då? Vad kände du? 
Blev det som du ville? Var det något som inte blev precis som du ville ha det? 
Berätta om tiden efter begravningen, hade ni urnnedsättning? 
Är det viktigt att ha en begravningsgudstjänst? Vad betydde begravningsgudstjäns-
ten för dig? 
 
Min intervjuguide vid intervjuerna av prästerna såg ut på följande sätt: 
Hur upplever du tiden innan begravningsgudstjänsten? 
Vad vill du ge de anhöriga i en begravningsgudstjänst? 
Vad tänker du om begravningsgudstjänstens funktion för de individer som är där? 
Hur uppfattar du de närmast sörjande före respektive efter en begravningsguds-
tjänst? 
Vad är viktigt för att begravningsgudstjänsten ska kunna fungera som det är tänkt? 
Vad är dina erfarenheter? 
Finns det någon skillnad i begravningsgudstjänstens funktion när det gäller unga 
som dör jämfört med när någon äldre har dött? 
Vad uppfattar du som viktigt för de anhöriga i en begravningsgudstjänst? 
Vad är en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkan? 
 
Jag lärde mig alltmer att det var nödvändigt att förhålla mig fritt till intervjuguiden 
på så sätt att jag var lyhörd för när berättelsen kom i annan ordning, när det var vik-
tigt för respondenten att få göra utvikningar, för att sedan återkomma till ämnet. Det 
visade sig ofta vara fruktbart att återkomma till samma fråga flera gånger för att 
fördjupa svaret. Jag var dock noga med att jag vid intervjuns slut, skulle ha täckt in 
alla frågor. 
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Analys av material 
Jag har valt att analysera intervjuerna genom att söka upptäcka de uppfattningar som 
finns i materialet och sedan dela in dessa uppfattningar i olika kategorier. Den kritik 
man kan ha mot denna analysmetod är att man på så sätt rycker ut olika uppfattning-
ar ur sina sammanhang, och det kan vara ett problem för en god förståelse. Jag har 
därför valt att hålla ihop varje intervju så det är möjligt att se vilka olika uppfatt-
ningar änka 1 har etc. Jag intervjuar, med ett undantag, änkor och änklingar som 
förlorat sina partners i relativt hög ålder. De jag intervjuat har mycket gemensamt. 
Jag menar att de olika uppfattningarna finns i relativt likartade sammanhang. 

Insamlingen av intervjumaterial har skett vid sex olika tillfällen. De båda provin-
tervjuerna gjordes våren 2004. Under hösten 2004 genomförde jag tre fokusgruppin-
tervjuer, i tre olika församlingar av olika storlek och karaktär. Efter de första inter-
vjuerna sökte jag strukturera materialet genom att dela in de olika uppfattningarna 
som fanns i materialet i några olika kategorier. Jag fann då 11 olika kategorier av 
uppfattningar som fanns naturligt i materialet. I den tredje intervjun fann jag ytterli-
gare uppfattningar om begravningsgudstjänstens kvalitet och antalet kategorier ut-
ökades till 16. Jag beslöt då att genomföra ytterligare en intervjuomgång för att se 
om det fanns en möjlighet att finna mättnad i materialet. Den fjärde fokusgruppin-
tervjun genomfördes i maj 2005. Vid den intervjun framkom en del nya komplette-
rande uppfattningar, som dock inte var mer nya än att de med lätthet kunde placeras 
in i de redan befintliga kategorierna, d.v.s. mättnad hade uppstått. Vid en bearbet-
ning av materialet fann jag sedan att materialet blev än tydligare om jag begränsade 
mig till att använda 15 kategorier. 

Efter varje insamlingsomgång har materialet analyserats samt konfronterats med 
min teoretiska förståelse och utifrån detta har jag gett mig i kast med en ny intervju-
omgång. När jag började mina intervjuer hade jag arbetat teoretiskt med frågan 
under en tid. Min genomgång av tidigare relevant och aktuell forskning fick mig att 
fokusera begreppet liminalitet som ett sätt att förstå ritens funktion. Här åsyftas både 
det resonemang som redovisas i kapitel 2 och den reflexion kring begreppet liminali-
teten som redovisas längre fram i kapitel 3. Den aspekt som till en början intressera-
de mig mest var det som jag kom att kalla ”liminalitet som kvalitet och tillstånd”. 
Denna aspekt fokuserar ritens möjlighet att åstadkomma något med individen på ett 
inre plan. Då detta på ett intressant sätt relaterar sig till det senmoderna samhällets 
fokus på upplevelse och hälsa, och vikten av att riten ska ”ge” något, tyckte jag att 
det var intressant att i första hand relatera mig till denna aspekt av begreppet. Efter 
en observation med efterföljande intervju, samt en fokusgruppintervju, blev det 
tydligt att denna utgångspunkt var för snäv. I mitt material fann jag bl. a. många 
aspekter av liminalitet som förberedelse för social förvandling. Det blev då nödvän-
digt för mig att återgå till mitt material och utifrån mötet med den tidiga empirin, 
omarbeta min teoretiska utgångspunkt. Det betyder att reflexionen kring begreppet 
liminalitet på denna punkt är påverkad av mötet med det empiriska materialet. Detta 
har sedan varit en fortlöpande process. Ett ytterligare exempel på detta är att det 
efter andra intervjuomgången stod klart att tiden före begravningsgudstjänsten var 
oerhört viktig och att det var av stor betydelse vilka rituella handlingar som hade 
gjorts, respektive inte gjorts, under den tiden. Det blev då nödvändigt att inkludera 
Danbolts (1998) tanke om att låta övergångsriten vara något som sträcker sig från 
dödsfall t.o.m. begravningen/urnnedsättningen, och betrakta tiden mellan som ett 
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liminalt rum, vars innehåll är av avgörande betydelse för sorgearbetet. Det fanns 
dock inte, i mitt empiriska material, täckning för att överge tanken på att övergångs-
ritens alla tre faser skulle kunna finnas representerade i begravningsgudstjänsten. 
Tidigt i processen var det uppenbart att det skulle vara nödvändigt att använda sig av 
aktuell ritforskning för att förstå begravningsgudstjänstens funktion. 

Under forskningsprocessen har det skett en ständig alternering mellan empiri och 
teori, varvid båda successivt omtolkas i skenet av varandra. Med min teoretiska 
förståelse, har jag sökt komplettera och utöka förståelsen av begravningsgudstjäns-
tens funktion i Sverige idag, enligt en abduktiv modell. 

3.1.3 Tillförlitlighet och generaliserbarhet 
Vilket värde har det insamlade materialet? I vilken utsträckning ger det mig den 
kunskap jag sökte? Validitet är ett mått på om den metod som använts verkligen ger 
den kunskap man avser att söka. Syftet med min studie är att få ny kunskap om vad 
människor uppfattar som kvalitet i relation till begravningsgudstjänsten. Det handlar 
om att genera ny kunskap med fokus på människors egen upplevelse. Den metod 
som är bäst avsedd att mäta detta är utan tvekan den kvalitativa. Jag menar dessutom 
att det funnits goda möjligheter för de intervjuade att verkligen ge uttryck för sin 
subjektiva och ärliga uppfattning. 

Begränsningen ligger i studiens generaliserbarhet såsom varande en kvalitativ 
undersökning. Vilken typ av kunskap genererar en sådan studie? Jag ansluter mig till 
den något försiktiga uppfattningen, att den kunskap min avhandling kommer att 
generera, är kunskap om nya mönster som man senare skulle kunna pröva generali-
serbarheten i. 

Det komplexa när det gäller validiteten av kvalitativa undersökningar beror 
inte på någon svaghet hos dessa metoder. Tvärtom har det att göra med deras 
extraordinära möjlighet att reflektera över och konceptualisera den sociala 
verkligheten i all sin komplexitet. (Kvale 1989, s. 83) 

3.1.4 Urval och begränsningar 
I en kvalitativ studie är det viktigt att få många kategorier representerade för att få 
bredd i uppfattningen om det fenomen man studerar. Jag har valt att studera den 
vanliga döden, d.v.s. män och kvinnor som har avlidit i hög ålder. Jag har intervjuat 
nästan uteslutande änkor och änklingar. Mångfalden ligger i olika kön, sociala om-
ständigheter, små och större orter. Min empiri har bestått av en mångfald av indivi-
der och människoöden inom en särskild kategori som är intressant eftersom de utan 
jämförelse utgör den dominerande kategorin användare av begravningar. 

3.1.5 Forskaren och forskningsprocessen 
Under min teoretiska förståelse, ligger min erfarenhet som präst. Mitt arbete har gett 
mig många tillfällen att erfara begravningsgudstjänster där man med Grimes (1995) 
skulle kunna säga att de aldrig lämnat decorum. Där man genomfört sin plikt, inte 
tappat ansiktet och sammanbitet konstaterat att det var skönt att det var gjort. Men 
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jag har också tagit del av begravningsgudstjänster där man verkligen använt sig av 
Svenska kyrkans dödsrit, på så sätt att masker fallit och sorg och förtvivlan, och 
även glädje och tacksamhet, har fått komma till uttryck. Vid dessa tillfällen upplever 
jag att det har hänt något. Ofta är de anhöriga avslappnade efteråt och inte sällan är 
det en nästan uppsluppen stämning på begravningskaffet. Jag har då undrat: Vad är 
det som ger begravningsgudstjänstens dess förmåga att vara ett redskap i mötet med 
död och sorg? Vad är det för kvalitet som denna gudstjänst är bärare av, hur uppfat-
tar människor denna kvalitet? 

Jag har i mina intervjuer ofta upplevt det som en fördel att jag även är präst. Na-
turligtvis finns det även nackdelar med detta. Inte minst kan min tidigare erfarenhet 
vara ett problem. Helt och hållet kan jag naturligtvis inte separera ut mig från produ-
centperspektivet. Jag har dock strävat efter att så nyfiket som möjligt upptäcka per-
spektiv hos brukarna som är nya för mig, som inte är en del av min förståelse, även 
om jag naturligtvis inte helt kan göra mig fri från den. Man skulle kunna tänka sig 
att man från brukarhåll tillrättalägger sin berättelse för mig, att man inte inför en 
präst vill vara alltför kritisk till kyrkan. Så kan naturligt vara fallet, men min erfa-
renhet av intervjuarbetet har gett många erfarenheter av starkt kritiska röster. 

3.2 Redovisning av producentperspektivet 
Redovisningen av producentperspektivet består av ett resonemang utifrån Svenska 
kyrkans officiella dokument i frågan samt befintlig forskning kring praxis. Detta 
kompletteras sedan med djupintervjuer av två präster. Detta material får fungera som 
en illustration till Svenska kyrkans intention med begravningsgudstjänsten 

3.2.1 Vad vill Svenska kyrkan med begravningsgudstjänsten? 
3.2.1.1 Den döde eller de levande i fokus? 
Enligt Den Svenska kyrkohandboken antagen av kyrkomötet år1986 innebär en be-
gravningsgudstjänst att människor samlas för att ta avsked av en avliden och för att 
överlämna honom eller henne i Guds händer. Svenska kyrkans biskopar definierar 
begravningsgudstjänsten på följande sätt: ”Begravningsgudstjänsten är till sitt väsen 
en akt av medmänsklighet, kärlekens och medkänslans gemenskap och tacksägelse” 
(Ett biskopsbrev om död och begravning 1988, s. 8). Man menar att begravnings-
gudstjänsten är en gudstjänst för de efterlevande. Det är en gemenskapshandling. 
Det är också en kärlekstjänst till en medmänniska, en gudstjänst i respekt för, och av 
kärlek, till den döda. Kyrkan inbegriper dock inte genom sina tjänare i det som är 
förbehållet Guds rådslut, menar man och poängterar att kyrkan måste bemöta de 
uppfattningar som menar att ”begravningen skulle vara ett handlande med den döde 
som inte saknar betydelse för dennes villkor i den andra världen” (Ett biskopsbrev 
om död och begravning 1988, s. 10ff.). Begravningsgudstjänsten är alltså inte, enligt 
Svenska kyrkan, en rit som korrekt utförd åstadkommer något med den avlidne, utan 
ett redskap där de anhöriga får hjälp att bearbeta sin förlust. 

Samtidigt slår biskopsmötet fast att överlåtelsen är begravningsgudstjänstens cen-
trala moment, och inskärper betydelsen av att hålla sig till ordningen just här. Bis-
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kopsmötet skriver: ”Enligt Svenska kyrkans ordning är korstecknet det enda alterna-
tivet till mullpåkastningen. De tre skovlarna mull kan alltså inte, vid kyrklig begrav-
ning, ersättas med t.ex. tre blommor och andra symboler” (Ett biskopsbrev om död 
och begravning 1988, s. 13). Överlåtelsen alluderar på skapelseberättelsen i 2 Mose-
bok ”Herren danade människan av stoft från jorden …” Samtidigt med den rituella 
handlingen säger prästen: ”Vår Fader vi överlämnar NN i dina händer”, eller något 
av de andra två alternativen. Detta skulle kunna uppfattas som en rit som uttrycker 
ett handlande med den döde – en rit som överför den avlidne från döden till det 
eviga livet hos Gud. Kyrkan betonar starkt denna rit i riten, men är samtidigt mycket 
tydlig med att begravningsgudstjänsten inte är en handling med den döde. Rit är 
framförallt handling. Tolkningen är något som ”hör till” riten. Är denna handling så 
central för riten att den har fått ”följa med” trots att begravningsgudstjänstens teolo-
gi förändrats, eller är överlåtelsen framför allt en separationshandling, en handling 
som tydligt gestaltar en separation av den döde från de levandes gemenskap. Om så 
är fallet skulle överlåtelsen kunna betraktas som ett redskap som framför allt ger de 
anhöriga möjlighet att gå vidare i livet – att gå från död till liv. 

3.2.1.2 Balansen mellan individens val och den gemensamma traditionen 
Eftersom begravningsgudstjänsten är tänkt att vara ett viktigt redskap i bearbetande 
av en förlust, har Svenska kyrkan alltmer kommit att betona kommunikationen med 
de närmast sörjande. Dåvarande ärkebiskop Bertil Werkström skrev i förordet till 
Handbok för begravning, om begravningens själavårdande perspektiv. 

Mot bakgrund av vår kunskap om sorgens psykologi bör vi stimulera till mer 
fantasi vid utformningen av begravningsgudstjänsten. Sång, musik och ritual 
kan bli en befriande och förlösande upplevelse. Samarbetet mellan präst, mu-
siker, sorgehus och begravningsbyrå bör intensifieras. Begravningen är ett 
led i sorgearbetet och måste utföras så att den blir meningsfull för de sörjande 
(Werkström 1987, s. 7). 

Undersökningar visar att denna intention även styr praxis. En analys av Gustafssons 
stora undersökning gällande 2222 begravningar visar att prästerna verkligen vill 
lyssna in människors behov och försöker möta dessa i begravningsgudstjänsten, 
både genom att bejaka människor i deras upplevelser och genom att visa på det hopp 
som den kristna tron kan ge. I utformningen av begravningsgudstjänsten ges utrym-
me både för det traditionella, och för nyare uttrycksformer (Gustafsson 2003, s. 90). 
En av de präster jag intervjuat uttrycker detta på följande sätt: 

För inte så länge sedan så var det en konstnärlig kvinna som avlidit och vi 
ägnade en hel del tid åt att försöka hitta hur vi skulle uttrycka det här på ett 
bra sätt, det kändes som hennes sätt präglade hela processen det var många 
turer fram och tillbaka och det blev så bra på något vis, det dom inte trodde 
man kunde ha i kyrkan hade vi med och det blev bra. (Präst 2) 

Det finns mycket forskning kring praxis som tyder på att det personliga få allt större 
betydelse. I enkätundersökningen ovan svarade 400 präster att den begravning de 
senast haft, varit mycket ovanlig. Dessa präster kom framför allt från Mellansverige. 
En av dessa präster berättar att det förekommer ”Yrkesmarkering genom snickaratti-
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raljer som tumstock och trästycken på kistan”, och menar att attribut som dessa har 
framtiden för sig (Gustafsson 2003, s. 99). 

Producenterna är påtagligt påverkad av den senmoderna människans önskan att 
välja. ”… ofta vill folk vara med och bestämma, ibland säger de att vi vet inte, du får 
bestämma och då försöker man dra in dem och få dem att tänka själva …” (Präst 2) 
och ofta öppna för att låta bl.a. sång och musik som inte är tillkommen i en specifik 
kyrklig kontext, få utgöra ett uttryck för människors behov i sorgesituationen. 

3.2.1.3 Balansen mellan öppenhet och profil 
Svenska kyrkan menar att begravningsgudstjänsten måste finnas i ett spänningsfält 
mellan existentiellt och kristet innehåll. Denna dubbla målsättning uttrycks på föl-
jande sätt redan av 1968 år kyrkohandbokskommitté: 

Kyrkans begravningsakt måste vara så vid att den kan uppfattas som ett svar 
även på vaga religiösa föreställningar, så mänsklig och varm att den kan kän-
nas som rent mänsklig tröst och omvårdnad, så ljus att den inte gör sorgen 
svartare och tyngre att bära. På samma gång måste kyrkans begravningsritual 
ge klart uttryck åt den kristna synen på döden, uppståndelsen och det eviga 
livet (1968 års kyrkohandbokskommitté 1979, s. 34). 

En av mina informanter uttrycker denna öppna hållning på följande sätt: 

Jag kallar tryggheten Gud och så får folk ta det dom behöver. Ni är i kyrkan, 
det finns en anledning till det, jag är präst och det är en kristen begravning 
och jag står här och säger att det finns en Gud som är trygghet som finns 
med i det jobbiga. (Präst 1) 

Detta citat uttrycker väl den hållning som genomsyrar Svenska kyrkans officiella 
hållning: Den är öppen men med en tydlig tolkning. Man befinner sig just i spän-
ningsfältet mellan existentiellt och kristet innehåll. Begravningsgudstjänsten är inte 
att ses som ett helt villkorslöst redskap i sorgearbetet. Trots att dess uppgift inte är 
att åstadkomma något med den döde, så är det begravningsgudstjänstens uppgift att 
gestalta och förmedla tron på Jesu Kristi död och uppståndelse och hoppet om ett 
evigt liv för den som dött. Det är uteslutet att kyrkans ritual ska kunna stanna vid 
döden, saknaden och minnet, menar kyrkohandbokskommittén: ”Det måste kasta 
evighetens ljus över dessa mänskliga fakta och vittna medmänskligt fast och varmt 
om det som kan förvandla döden och göra den till evighetens port; Jesu Kristi död 
och uppståndelse” (1968 års kyrkohandbokskommitté 1979, s. 34). 

Evertsson, som analyserat psalmens funktion i begravningsgudstjänsten i Sveri-
ge, menar att de flesta begravningsgudstjänster har en bra balans mellan öppenhet 
och profil och en god förutsättning att utgöra ett möte mellan människors behov i 
sorgesituationen och kyrkans trosbudskap, och ”på så vis kan bli till hjälp för männi-
skor att vända sig från död till liv” (Evertsson 2002, s. 290). Evertsson understryker 
att hennes studie inte alls undersökt hur de människor som deltog i begravnings-
gudstjänsten upplevt denna och betonar vikten av en sådan undersökning (Evertsson 
2002, s. 47). 
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3.2.1.4 Livets seger över döden – för vem? 
Sammanfattningsvis kan man säga att betoningen i Svenska kyrkans officiella håll-
ning, ligger på livets seger över döden. Svenska kyrkan är tydlig med att betona att 
begravningsgudstjänsten inte åstadkommer något som inbegriper i Guds rådslut, 
d.v.s. man tar, i reformatorisk anda, bestämt avstånd från den traditionella dödsritens 
funktion där en lyckad avslutning av den dödes resa delvis var beroende av de le-
vandes rituella handlingar. Begravningsgudstjänsten är en gudstjänst för de efterle-
vande. Trots det är det viktigt att begravningsgudstjänsten uttrycker någon form av 
livets seger över döden, med överlåtelsen som dess centrala moment. Begravnings-
gudstjänsten verkar uttrycka en livets seger både för den döde och för de efterlevan-
de. Detta att vilja uttrycka någon form av livets seger över döden har svenska kyr-
kans begravningsgudstjänst gemensamt med andra dödsriter. Dödsritens uppgift 
verkar vara, just den, att uttrycka att döden på något sätt är utmanad (Davies 2002, 
s. 19). 

3.3 Redovisning av det ritteoretiska perspektivet – 
begravningsgudstjänsten som övergångsrit 
Begravningsgudstjänsten är en dödsrit, en rituell bearbetning av dödens realitet. 
Traditionellt har den dessutom betraktats som en övergångsrit. Då den fortfarande är 
en starkt kulturellt sanktionerad rit i dödens närhet, finns det starka skäl att tro att 
den än i dag fungerar som en övergångsrit. Jag kommer nu att komplettera den ritte-
oretiska analysen från kapitel fyra, med en fördjupad reflexion kring övergångsritens 
funktion i ett senmodernt samhälle. Det som kännetecknar en övergångsrit är dess 
förmåga att generera förändring – att gestalta och markera övergången från ett till-
stånd till ett annat – t.ex. från död till liv eller, som också kan vara funktionen hos en 
begravningsgudstjänst, att markera övergången från liv till död. Utifrån Van Gen-
neps tankar om övergångsriten har Turner (1969) utvecklat begreppet liminalitet 
som ett sätt att beskriva denna förändrande kapacitet 

Även dopet är en gudstjänst som verkar fungera som övergångsrit i Sverige idag. 
I en undersökning av dopföräldrars attityder, blir det tydligt att dopet används som 
övergångsrit på sätt som svarar mot motsvarande riters funktion i samhällen som 
inte betraktas som sekulariserade. Undersökningen visar bl. a. just en förväntan på 
att riten ska åstadkomma någon slags förändring. Många ger uttryck för detta som en 
av ritens mest väsentliga funktioner (Reimers 1995). Man kan möjligen också säga 
att konfirmationen historiskt sätt har fungerat som en övergångsrit, genom att mar-
kera övergången från barndom till vuxenliv. I vår kultur är vuxenblivandet senare-
lagt och konfirmationen kan därför mista sin karaktär av övergångsrit. För att förstå 
övergångsriten och dess förändrande kapacitet i ett senmodernt samhälle, kommer 
jag att använda mig av begreppet liminalitet. Detta begrepp får sedan hjälpa mig att 
teoretiskt reflektera över de intervjuades upplevelse av begravningsgudstjänsten. 
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3.3.1 Övergångsriten och begreppet liminalitet 
Min syn på liminalitet utgår från Turner (1969) och Stålhandskes (2005) utveckling 
av Turners begrepp. Turners liminalitetsbegrepp är omfattande och mångfacetterat. 
Jag har valt att relatera mig till några övergripande aspekter av begreppet liminalitet 
och dess beskrivning av ritens förändrande kraft. I mitt val har jag inspirerats av 
Stålhandskes fokusering på ritens betydelse för hälsan. 

3.3.1.1 Liminalitet – en förvandling på flera nivåer 
Begravningsgudstjänsten har traditionellt fungerat som övergångsrit. Det som kän-
netecknar en övergångsrit är att den genererar någon slags förändring. Övergångsri-
ten vill kollektivt markera den sociala betydelsen av biologiska förändringar. Riter 
är framför allt instrument skapade för att förändra en situation, menar Driver ”de är 
mer tvättmaskiner än böcker”. ”En bok kan handla om att tvätta men en maskin tar 
de smutsiga kläderna och förvandlar dom till rena” (Driver 1991, s. 94). I över-
gångsriterna blir detta mycket tydligt. Detta är riter som effektuerar förvandling. 
Man blir döpt, man blir gift etc. Det finns ett tydligt före och ett tydligt efter och där 
emellan har något hänt, har det skett en förvandling. 

Utifrån Van Genneps tankar om övergångsriten har Turner (1969) utvecklat be-
greppet liminalitet som ett sätt att beskriva denna förändrande kapacitet. Detta be-
grepp har fått stor betydelse för förståelsen av den rituella formen. Van Gennep 
menar att övergångsriten kan delas upp i tre faser. Han talar dels om separationsfa-
sen, som renar från det tidigare tillståndet, dels om fasen där man införlivas i det 
nya, och där emellan den liminala förvandlingsfasen. I förvandlingsfasen finns per-
sonen i fråga mellan två tillstånd, i en tillfälligt förlorad identitet, i en tid som inte är 
någon tid, en plats som inte är någon plats. Man lämnar en social identitet, kliver in i 
ett stadium av ickeidentitet, för att sedan integreras i en annan social grupp och få en 
ny identitet. 

Den liminala fasen beskriver den del av en rit som förbereder någon slags föränd-
ring vad gäller social position/ identitet. Men Turner använder sig också av begrep-
pet om det liminala rummet på ett sätt som går utöver övergångsriternas sociala 
omstrukturering. Han menar att övergångsriten markerar en förändring i en grupps 
eller individs sociala status, alternativt kulturella och psykologiska status – eller 
både och (Turner 1974, s. 273). 

När Turner pratar om liminalitet använder han ord som livmodern, döden och 
öknen. Han menar att liminala varelser är bortom tid och rum, varken här eller där, 
utan mitt emellan. ”It is as though they are being reduced or ground down to a uni-
form condition to be fashioned anew and endowed with additional power to enable 
them to cope with their new station in life” (Turner 1969, s. 95). Jag förstår honom 
så att han menar att man kan separera sig från vardagen med dess skydd och trygg-
het, för att i ett tomrum finna kraft att klara av det nya man är på väg ut i och som 
markeras av införlivanderiten. Här finns ett tydligt ”före” och ett tydligt ”efter” och 
däremellan har något hänt. 

Jag uppfattar det också så, att det i mina intervjuer finns flera tydliga exempel på 
att man på ett implicit sätt, relaterar sig till begravningsgudstjänsten som övergångs-
rit, inte minst till dess liminala kvaliteter. De präster jag intervjuade uppfattar be-
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gravningen så att de anhöriga kliver över en tröskel och ger sig in i ett skeende, som 
de sedan kliver ur. 

… innan begravningen finns det ofta en känsla av att nu är jag här nu är vi 
framme vid det som vi har värjt oss för det känns väldigt stort som ett stort 
berg ofta uttrycker man ju så här att bara begravningen är över (Präst 2) 

… direkt efter begravningen är det ofta mycket fnitter folk är lättade men dö-
trötta, men man har gjort en stor prestation, man konfronteras med det att 
det är så här … (Präst 1) 

Begreppet begravningsriter används även som samlingsbeteckning på de riter som 
utförs i samband med död och begravning. Riterna kan äga rum vid en rad olika 
tillfällen. Det kan vara vid dödsbädden såväl före som efter att döden har inträtt, i 
hemmet, vid visning då anhöriga ser den avlidna i kistan, vid transporter, själaring-
ning och tacksägelse i kyrkan, när anhöriga vakar vid kistan, vid minnesstund på 
arbetsplatser eller i motsvarande sammanhang, begravningsgudstjänst, och gravsätt-
ning (Davidsson Bremborg 2002, s. 158–191). Begravningsgudstjänsten blir då en 
del av denna begravningsrit. 

Med en sådan utgångspunkt blir tiden mellan dödsfallet och begravningen det li-
minala rummet som befinner sig i ett parentetiskt tillstånd, i ett slags undantagstill-
stånd, ett skyddat rum på väg till begravningsgudstjänsten som då fungerar som en 
rit av införlivande i det nya – övergången mellan den extraordinära tiden då tiden 
står stilla, och det vanliga livet. 

Efter den andra intervjuomgången fann jag en hel del i mitt material som tyder på 
att det är fruktbart att tänka in möjligheten att begravningsgudstjänsten, i vissa lä-
gen, framför allt fungerar som en införlivande rit. Det finns dock fortfarande annat i 
mitt material som stärker en upplevelse av närvaron av alla tre faser. Jag fann även 
tendenser som tydde på att man upplevde begravningsgudstjänsten som en separa-
tionsrit, något som satte igång händelseförloppet och gjorde så att sorgearbetet kun-
de komma igång. Väl medveten om att det både är fruktbart och rimligt att använda 
begreppet övergångsrit för att analysera hela det rituella förloppet från död t.o.m. 
gravsättning, har också detta perspektiv sina begränsningar när det konfronteras med 
mitt empiriska material. Jag kommer att fokusera begravningsgudstjänstens funk-
tion. När mina intervjuer visar på upplevelser av att begravningsgudstjänsten får en 
särskild funktion i relation till tiden runt om kring, kommer naturligtvis det att lyftas 
fram. 

3.3.1.2. Liminalitetens två aspekter 
Turners sätt att använda begreppet liminalitet kan förstås både som en strukturell 
term, som övergångsdelen i en passagerit, men den kan också förstås som ett be-
grepp som vill beskriva ett tillstånd och en kvalitet. Det handlar både om en del i en 
rit som förbereder den sociala förändringen och en upplevelse av ett rum som har 
möjligheten inom sig att ”göra något” med individen, i bemärkelsen åstadkomma en 
inre upplevelsebaserad kvalitet (Stålhandske 2005, s. 204). Jag menar att det, utifrån 
Turner, är rimligt att arbeta med två aspekter av begreppet liminalitet. Den ena 
aspekten beskriver jag som övergångsritens förmåga att gestalta social förvandling. 
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Den andra aspekten beskriver jag som övergångsritens förnyande kraft för den en-
skilde. 

En begravningsgudstjänst som fungerar som en övergångsrit, effektuerar social 
förvandling på flera nivåer. Den sociala bekräftelsen av änkans nya identitet som 
änka, och en social bekräftelse av den döde som död, är viktiga och påtagliga funk-
tioner. Jag undrar om människor upplever detta eller om övergångsritens liminala 
fas hade andra upplevelsekvaliteter. Jag ville veta om övergångsritens liminala fas 
också, eller kanske t.o.m. framför allt, kunde uppfattas som ett kvalitativt tillstånd 
som kan fungera hälsobringande och rekreerande för individen? Det råder en stark 
betoning på vikten av hälsa och livskvalitet i Sverige idag. Man pratar om kvalitets-
tid och kvalitetsplatser, tider och platser som människor använder för att förbättra 
sitt välbefinnande (Davies 1994). Det är möjligt att kyrkobyggnaden, vid sidan av 
naturen och rekreations och upplevelsecentra har förutsättningar att vara en del av 
denna kvalitetssfär, om platserna och de aktiviteter som sker på platserna, t ex guds-
tjänster verkligen bidrar till ökad upplevd livskvalitet (Bäckström 1997:4) Jag ville 
veta under vilka förutsättningar begravningsgudstjänsten kunde upplevas bidra till 
ökad livskvalitet. Ritens uppgift är att åstadkomma en förändring (Driver 1991, 
s. 92) och ibland kan man säga att ritualisering är det mest effektiva att göra (Bell 
1997). Forskare menar att riten har potentiell att frigöra läkande krafter (DeMarinis 
1993). 

Stålhandske (2005) använder Turners teori om den liminala riten i en specifik 
kontext. Hon förhåller sig till en kontext av rituell förändring och rituell hemlöshet i 
ett senmodernt Sverige. Stålhandske är intressant då hon arbetar med hälsobegreppet 
som ett sätt att utvärdera den rituella handlingen. Hon representerar det nya sättet att 
förhålla sig till riten som växer fram i västvärlden. Här ser man riten som en resurs i 
självets reflexiva projekt. Riten behandlas som en funktion, en resurs, något som 
bidrar till hälsa och välbefinnande, allt i enlighet med det senmoderna samhällets 
värderingar. De som använder sig av en rit förväntar sig att riten ska fungera och kan 
därför bli besvikna på den. Det är tydligt utifrån min bakgrundsteckning i kapitel 2, 
att även begravningsgudstjänsten är påverkad av denna senmoderna logik. Denna 
aspekt av liminalitetsbegreppet beskriver jag som: Övergångsritens förnyande kraft 
för den enskilde individen. 

För att ytterligare belysa vad Turner menar med liminalitet. kan man relatera till 
de ritdimensioner som Grimes kallar decorum och ceremoni. Decorum är handlingar 
inom en kultur som syftar till att underlätta interaktion. Etiketter är toppen på ett 
socialt isberg laddat med implicita regler som reglerar vardagslivet. Decorum är ett 
sätt att uttrycka vissa rollers status och inbördes relationer (Grimes 1995). I den 
liminala fasen däremot separerar man sig, om inte helt så åtminstone delvis, från 
vardagens roll och status. Den sociala strukturen är tillfälligt avsatt. Man kliver ut ur 
sin vanliga sociala struktur, ut ur decorum, lämnar sin sociala maskering bakom sig 
och får hjälp att inte betrakta sig själv utifrån. I skyddsnätet av det liminala rummet 
får jag hjälp att stå i relation till mina djup, det som är innanför, nedanför min socia-
la rollgestalt. Den rituella aktiviteten existerar som om den vore utanför samhällets 
struktur i en modell av lek och på låtsas. Den är varken här eller där. Den är liminal 
(Turner 1969, s. 512ff ). 

Begravningsgudstjänsten som övergångsrit uttrycker en social manifestation av 
en förändring av den sociala identiteten. Turner refererar tydligt till begreppet limi-
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nalitet som en beskrivning av en andra fas i övergångsriten och använder då begrep-
pet som en strukturell term, som en del av en rit som förbereder den sociala föränd-
ringen, t ex från hustru till änka. Men begreppet relaterar också till upplevelsen av 
vissa inre kvaliteter för dem som deltar i riten. Turner talar bl. a om den liminala 
riten som en plats där människor kan vara sig själva (Stålhandske 2005, s. 205). 
Stålhandske har utvecklat den senare aspekten. Jag kommer att förhålla mig till 
båda. 

Jag kommer m. a. o. dessutom att använda mig av begreppet liminalitet i mer tra-
ditionell bemärkelse som en del i en övergångsrit som konstituerar en förändring av 
en socialt bekräftad identitet. Detta då begravningsgudstjänsten i vårt samhälle fort-
farande står i ett sådant traditionellt kulturellt sanktionerat sammanhang. Denna 
aspekt beskriver jag som övergångsritens förmåga att gestalta social förvandling. 
Båda dessa aspekter behövs för att det ska bli möjligt att förstå resonemangen i mitt 
empiriska material. 

Stålhandske menar att utmaningarna i förhållande till den rituella liminala pro-
cessen är olika beroende på om man befinner sig i en traditionell rituell kontext, eller 
i en kontext av rituell förändring. Stålhandske menar att Sverige befinner sig i den 
senare kontexten. (Stålhandske 2005, s. 311). Jag menar att begravningsgudstjänsten 
befinner sig i spänningsfältet mellan dessa båda kontexter. 

3.3.1.3 Övergångsritens förmåga att gestalta social förvandling 
Den gemensamma värdering som alla dödsriter besitter är alltså någon form av livets 
seger över döden. Mänskliga kulturer överlag verkar hävda att något hos individen 
fortsätter efter döden. (Davies 2002, s. 19) Denna seger kan dock se ut på olika sätt. 
Det kan handla om att minnet lever vidare i den nya sociala gemenskapen, att indi-
videns livsverk lever vidare i samhället. Det kan handla om tro på reinkarnation, 
himmel och helvete etc. Den innefattar också upplevelsen av att den sociala gemen-
skapen, trots skadan, klarar av att leva vidare. Detta hopp om att vinna över döden, 
är ofta starkt relaterad till just detta – att en söndrad gemenskap ska bli hel igen. 
Dödsriter hjälper till att omforma sociala nätverk som gått sönder genom förlusten 
av en gruppmedlem, och ger en ny identitet till dem som passerar från de levandes 
land, till en ny gemenskap av förfäder, änglar eller minne. Döden känns som ett hot 
och en försvagning av den sociala gemenskapen. En reva som behöver repareras. 
Den gamla identiteten är förstörd, och detta utmanar samhällets stabilitet, men en ny 
identitet är skapad. I förändrad form fortsätter personen att symbolisera aspekter av 
den totala sociala världen, som en förfader, en i de heligas gemenskap. De anhöriga 
får också en ny social identitet som behöver markeras: änka, änkling, föräldralös etc. 
(Davies 2002, s. 19). Man kan säga att dödsriten fungerar som en återställelserit 
genom att den gör en söndrad social gemenskap, till en hel social gemenskap. Åter-
ställelsen sker dock genom en tydlig förvandling. Den sociala gemenskapen är hel 
igen, men ser nu ut på ett nytt sätt. Man separerar sig från den döde och efter en 
stund av liminalitet återförs man till det ”vanliga” livet, men på ett nytt sätt. 

Det viktigaste för att en rit ska fungera på detta sätt är att den är kulturellt sank-
tionerad, att ”det är så här man gör i den här kulturen.” Den måste knyta an till be-
prövad erfarenhet, till något som går utöver individen, som är större än individen, till 
det kollektiva minnet (Hervieu-Léger 2000). Ett annat nödvändigt redskap är det 
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gudstjänstfirande kollektivet, d.v.s. de som tillsammans tar avsked av den döda. Om 
det inte finns något vi som delar sorgen, kan inget nytt ”Vi” konstitueras. 

Traditionella riter har inte kravet på sig att fungera utifrån en subjektiv upplevel-
se. Om man utför dessa på ett korrekt sätt räcker det. I ett senmodernt samhälle är 
det troligt att även de traditionella riterna alltmer kommer att drabbas av kravet på 
att ”ge” något. Då vi fördjupar oss i liminalitetsbegreppet kommer vi att upptäcka att 
det verkligen existerar en sådan möjlighet. Detta är intressant för det rituella uttryck-
ets utveckling. 

3.3.1.4 Övergångsritens förnyande kraft och den enskilde individen 
Danbolt har genomfört en omfattande kvantitativ undersökning om betydelsen av 
riter i samband med dödsfall, i relation till utvecklingen av sorgen under det första 
året. Undersökningen är norsk, men kulturskillnaden mellan Sverige och Norge är 
inte större än att undersökningen är relevant att relatera till svenska förhållanden. 
Detta bekräftas inte minst av den gemensamma nordiska undersökningen om Folk-
kyrkor och religiös pluralism (Gustafsson, Pettersson red. 2000). Upplevelsen av 
begravningsgudstjänsten är enligt undersökningen överväldigande positiv för de 
flesta. Ju mer dramatiskt dödsfallet var, desto tyngre upplevdes det att vara i begrav-
ningsgudstjänsten, och det intressanta är att de som upplevde begravningsgudstjäns-
ten tung att komma igenom, var de som upplevde att de fått störst utbyte av begrav-
ningsgudstjänsten. Dessa svarande menar att begravningsgudstjänsten verkligen gett 
något i form av tröst och hjälp (Danbolt 1998, s. 57). Bara 16 % svarade att de inte 
fått ut särskilt mycket av begravningen (Danbolt 1998, s. 77). Det är uppenbart att 
begravningsgudstjänsten fyller en funktion för individen och upplevs ”ge något”. 

Davies menar att begravningsriter inte bara har kapaciteten att laga revor i den 
sociala eller psykologiska livsstrukturen, utan har dessutom förmågan att addera en 
ny energi hos dem som blev lämnade kvar, när det tar itu med det resterande livet i 
samhället. Om detta är sant blir det ännu viktigare att studera världens dödsriter, 
menar han vidare, eftersom vi i dem har en kraftstation av energi som är till gagn för 
samhället, och lägger något till den mänskliga självmedvetenheten. Begravningsritu-
alets kraft ligger i det faktum att döden är direkt konfronterad, tilltalad och upplevd 
som något transcenderande. Existensens skuggsida är konfronterad och inte ignore-
rad, de rituella orden och sångerna skapar mening åt de anhöriga, vilka inte kommer 
att återvända till det tidigare ”normala” livet. Livet kan aldrig bli som förut, men de 
har konfronterats med det svåra och överlevt. ”They may never be happy again, but 
they have touched the depts and survived” (Davies 2002, s. 45). – ”Det handlar om 
att ge någon slags trygg markkänning där det handlar om att våga se tillvaron så 
djävlig som den är” (Präst 1). 

Kombinationen mellan biologiska och sociala dimensioner skapar individer som 
har förändrats genom erfarenheten av den smärtsamma förlusten. Övergångsriterna 
är inte bara något som för individen från en social status till en annan. Det handlar 
också om en process av att erövra något, att få något tillbaka. Vid en smärtsam för-
lust skapar riten en ny person (Davies 2002, s. 56). Det är genialiskt av det mänskli-
ga djuret att vända den biologiska sorgen, med alla dess negativa konsekvenser, till 
den positiva positionen, av en som har överlevt och kan berätta historien, menar 
Davies (Davies 2002, s. 45ff.). 
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Vi ser en beskrivning av att i ett skyddat rum där man konfronteras med det svå-
ra. Ett rum som erbjuder ord mot döden, och en upplevelse av livets seger, inte bara 
för den sociala gemenskapen, utan också för de enskilde. 

Anhöriga till en kille som körde ihjäl sig pratade efteråt om begravningen 
som något fint, att mitt i kaoset så var det vackert, livet vart inte enklare men 
det vart något … det lyste där i alla fall på något sätt, jag vet inte vad jag ska 
säga. Mitt i det som var helvete och svart så var det något som lyste. (Präst 1) 

Vilka redskap har riten att skapa detta? 
Vad krävs det av en rit för att den ska fungera rekreerande och hälsobringande för de 
individer som deltar? Vad finns det i det rituella uttrycket som kan ge ökad upplevd 
livskvalitet? Stålhandske menar att den liminala riten, så som hon beskriver den, har 
möjlighet att bidra till mental hälsa (Stålhandske 2005, s. 308). De sociala förutsätt-
ningarna för den liminala upplevelsen är dels att deltagarna överskrider sociala kon-
ventioner, dels att de överskrider sina vanliga vardagsbekymmer (Stålhandske 2005, 
s. 206). Stålhandske menar att en rit kan fungera bara så länge som den skapar ett 
rum som ger individen möjlighet att vara både absorberad och distanserad på samma 
gång. Ett rum där man kan förlora sig i handlingen, och samtidigt hålla kontakt med 
den yttre struktur som gäller. Detta ställer krav både på riten och på deltagarna. 
Deltagarna måste kunna tolerera att inte ha full kontroll. En balans mellan att vara 
absorberad och distanserad är helt nödvändig för att riten ska vara hälsosam (Stål-
handske 2005, s. 315ff.). Hon menar dessutom att för att uppnå den liminala rituella 
erfarenheten, så måste deltagarna överskrida de sociala konventioner som man an-
nars styrs av och ställa de vardagliga bekymren åt sidan (Stålhandske 2005, s. 206). 
När det inte finns utrymme för känslor kan man också ana att ritdimensionen deco-
rum dominerar, den ritdimension som fokuserar ett yttre förevisande av status och 
position. 

Riten är kroppens kunskap 
Kroppens delaktighet är central för möjligheten att gå på djupet (Grimes 1995, 
s. 53ff.). Att uttrycka sig rituellt är att göra, riten är kroppens kunskap (Driver 1991, 
s. 80ff.). I Danbolts undersökning blir detta tydligt. Handlingar, som att klä den 
döde, att vara med och lägga kroppen i kistan, ha utläsning, minnesstunder etc. visa-
de sig ha stor betydelse för senare sorgearbete. Dessa är handlingar som inte bara 
fungerar som ett sätt att komma i kontakt med känslorna, det är också handlingar 
som har ett värde i sig. Dessa handlingar är i sig ett sätt att sörja. När de efterlevande 
inte tar del i denna fysiska sorgebearbetning, reduceras sorgens uttryck. Sorgen blir 
hänvisad till ett inre känslomässigt rum istället för att genomlevas i en helhetlig 
mänsklig erfarenhet genom konkreta handlingar. Undersökningen visar på två in-
tressanta företeelser, de som haft del av ett rikt antal rituella handlingar under tiden 
fram till begravningen, upplever dels begravningen mer positivt än andra, och har 
dessutom ett lättare första sorgeår (Danbolt 1998, s. 115). Västvärdens traditionella 
distinktion mellan den inre känslomässiga sorgen och det yttre beteendet är proble-
matisk i det här hänseendet (Walter 1996). Det är intressant att jämföra detta med 
Bells diskussion om det problematiska i att göra en åtskillnad mellan rit och tro, i 
termer av tanke och handling. En av prästerna jag intervjuade berättar om en be-
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gravning av ett litet barn där man samtalat mycket om hur man skulle utforma be-
gravningsgudstjänsten så att den fick fungera som en möjlighet att lämna ifrån sig 
och kunna gå vidare. Man sökte en handling som skulle kunna hjälpa föräldrarna 
och fann den: ”på slutet lade föräldrarna på locket på kistan och då var det färdigt, 
vi pratade mycket om hur begravningen skulle kunna fungera så att dom fick lämna 
ifrån sig och det blev så” (Präst 2). 

Betydelsen av det trygga rummet 
”För många kan det också vara så att man bryter ihop för första gången börjar 
gråta och tar till så … nu kommer känslorna det jag har burit på innan” (Präst 2). 
En förutsättning för att den som deltar i riten ska våga släppa fram sina känslor är 
upplevelsen av en skyddad plats. Betydelsen av en skyddad plats (”ritual space”), är 
grundläggande för riten. Ritualisering kan uppstå utan objekt men inte utan en fun-
damental plats (”safe space”). En helig plats uppstår när man definierar den med 
handling (Grimes 1995, s. 66f.). På samma sätt som terapeuten organiserar och pla-
nerar inför det terapeutiska mötet för att skapa en fri och tillåtande plats för klienten, 
måste det rituella rummet organiseras så att det känns tryggt (Stålhandske 2005, 
s. 330). Ett sätt att skapa trygghet är att använda en tydlig ritsignal (Stålhandske 
2005, s. 324). 

Det rituella uttrycket – en integrerande kunskap 
Flera ritforskare talar om denna balans mellan känsla och struktur. 

När känslorna blir så starka att de hotar att förstöra festen, kan det rituella 
sceneriet användas för att leda och moderera dessa. När känslorna är för sva-
ga och dränerar händelsen på energi, kan riten uppväcka dem genom att an-
vända rytm, visuella uttryck och andra tekniker. (min övers., Driver 1991, 
s. 156) 

Riten är en viktig resurs för att skapa balans mellan den yttre och den inre världen 
(Wikström 1994, s. 12). Det rituella uttrycket handlar om en synkronisering av tan-
ke, känsla och kropp (Driver 1991 s. 80ff ). Ritens styrka har att göra med denna 
balans mellan inre och yttre, mellan känsla och intellekt, mellan närhet och distans. 

Det rituella uttrycket inkluderar både kropp, medvetande och ande. Att den totala 
organismen är involverad på det sättet, leder till att den rituella erfarenheten finns 
både på en medveten nivå, och en djupare omedveten nivå (DeMarinis 1994, s. 12). 
Riten måste inkludera känslan och kroppens erfarenhet (Driver 1991, 80ff.) ”I den 
mest subtila och centrala kvaliteten av de handlingar vi väljer att kalla riter, handlar 
det framför allt om kroppen som rör sig i ett speciellt rum, på samma gång definie-
rande som upplevande de värden som strukturerar omgivningen” (min övers., Bell 
1997, s. 80). 

Davies talar både om att dramatisera/gestalta ord mot döden, och att uttrycka des-
sa verbalt. I begravningsgudstjänsten uttrycks detta verbalt både i ritual, och i grifte-
tal. Han ser dessa ord som en viktig del i dödsritens omstrukturerande och förnyande 
kraft (Davies 2002). Rit är framför allt en handling, något man gör. Det är en kun-
skap som sitter i kroppen och inte i första hand en verbal och intellektuell kunskap. 
Stålhandske är mycket tydlig med att ritledarens roll inte i första hand är att förse 
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riten med tolkning och innehåll. Ritledarens uppgift är, menar hon, att skapa ett 
tryggt rituellt rum som det är möjligt för deltagarna att använda sig av i bearbetandet 
av sina egna existentiella frågor och erfarenheter (Stålhandske 2005, s. 330). Här 
skaver tydligt Davies och Stålhandskes tankegångar emot varandra. 

Det är dock viktigt att lägga märke till att även Davies talar om att gestalta och 
dramatisera dessa ord. Han är mycket väl medveten om upplevelsens betydelse och 
den kroppsliga erfarenheten som är ritens styrka. Utifrån detta är det både konstruk-
tivt och rimligt att använda sig av hans och Stålhandskes tankegång sida vid sida. 

Mot bakgrund av det teoretiska resonemanget av liminalitet kommer jag att ut-
veckla en beskrivning av begravningsgudstjänsten som övergångsrit. 

3.3.1.5 En beskrivning av begravningsgudstjänsten som övergångsrit 
Begravningsgudstjänsten fungerar som ett liminalt rum med åtminstone två tydliga 
separationshandlingar, överlåtelsen, och avskedet vid kistan. I ett vackert rum, med 
blommor ljus, musik och liturgi omgiven av sina nära och under ledning av en ritle-
dare får man hjälp att våga konfronteras med dödens realitet. Man separerar sig från 
den döde och återförs sedan till det ”vanliga livet” men på ett nytt sätt. Nedan följer 
en beskrivning av begravningsgudstjänsten som rit utifrån den vanligaste ordningen, 
den där avskedstagandet sker i kyrkan och följs av en urnnedsättning vid ett senare 
tillfälle. (Den Svenska kyrkohandboken 1986) 

Vid en begravningsgudstjänst samlas de närmast anhöriga, eller alla om det inte 
är så många i vapenhuset eller i ett annat rum nära kyrkan/gravkapellet. Tillsammans 
med prästen står man där och väntar på klockringningen och ingångsmusiken. Här 
finns en tydlig gräns mellan innanför och utanför. Man står utanför det fysiska och 
det rituella rummet och väntar på att det ska börja. Klockringningen fungerar som en 
traditionell, kollektivt förankrad ritsignal som tillsammans med ingångsmusiken 
markerar att man kliver ut ur det vanliga och in i det rituella rummet. Man separerar 
ut sig från det vanliga livet och kliver in i ett liminalt rum som är präglat av symbol-
handling och konfrontation med tillvarons djup. I skydd av liturgin, ritledaren, det 
avskilda fysiska rummet, och viktiga andra, ska det nu bli verkligt att någon är död. 
Ingångsmusiken kan ibland vara vald utifrån den avlidnes musiksmak och blir då ett 
personligt präglat anslag som ljuder samtidigt som klockringningen. Om begrav-
ningen är stor är det endast de närmast anhöriga som går in tillsammans. Resten av 
de sörjande sitter på plats och reser sig upp när följet kommer in. Dessa får då möta 
både den grupp människor som är där för att ta farväl och för att dela sorgen med de 
närmaste, och kistan med den döde. Den närmast anhöriga går först och sitter längst 
fram. Detta är en fysisk markering av ritens huvudpersoner. Om det är en änka eller 
änkling går denne självklart allra först, stödd av prästen eller en anhörig. 

När alla är på plats finns det möjlighet att lyssna till solosång, även den ofta vald 
av de anhöriga och personligt präglad. Det finns mycket utrymme för musik i be-
gravningsgudstjänsten. Musik är en ritteknik som används för att ge känslomässigt 
utrymme i riten, enligt Driver. Begravningsgudstjänsten är tänkt att fungera som ett 
skyddat rum där man ska våga konfronteras med det svåra, då måste känslorna in-
kluderas. De får dock inte ta över. Det rituella scenariot är tydligt, så också präs-
tens/ritledarens funktion. Prästen ”leder in” de sörjande i gudstjänstrummet, finns 
tydligt i centrum under hela riten/gudstjänsten, och leder sedan ut dem ur riten. Det 
finns stor möjlighet för de anhöriga att ”luta sig” mot prästen under hela begrav-
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ningsgudstjänsten. När musiken klingat ut säger prästen: ”Vi är samlade för att ta 
avsked av NN och för att överlämna honom/henne i Guds händer” (Den Svenska 
kyrkohandboken 1986). Här tydliggörs kyrkans dubbla syfte med begravningsguds-
tjänsten. Det handlar om att ge möjlighet till at ta farväl och göra avslut, men det 
handlar också om att ”vittna medmänskligt fast och varmt om det som kan förvandla 
döden och göra den till evighetens port; Jesu Kristi död och uppståndelse” (1968 års 
kyrkohandbokskommitté 1979, s. 34). Sedan följer en psalm och ett griftetal. Grifte-
talet utformas helt fritt av prästen, oftast efter samtal med de anhöriga. Det har skett 
en förändring av griftetalets syfte från att ha varit den plats där man inskärper dö-
dens allvar och medvetenheten om vår egen förestående bortgång, till att handla om 
den döde och att vara en hjälp i sorgen. 

Efter griftetal och bön sker överlåtelsen. Detta är första gången man i gudstjäns-
tens förhåller sig till kistan. De församlade står upp och prästen lägger tre skovlar 
mull på kistan alternativt tecknar korstecken och säger: ”Gud vår Fader vi överläm-
nar NN i dina händer: Av jord har du kommit, jord ska du åter bli. Jesus Kristus är 
uppståndelsen och livet”, eller något av de andra alternativen (Den Svenska kyrko-
handboken 1986). Enligt biskopsmötet är detta begravningsgudstjänstens centrala 
moment. En symbolisk markering av att den döde verkligen är död, ett centrum i 
själva förvandlingsfasen. Här uttrycks och gestaltas själva överlämnandet i Guds 
händer rituellt. En handling som på ett tydligt sätt markerar den döde som död (jord 
ska du åter bli), med möjlighet att uppstå med Kristus, och på så sätt bli en del av de 
dödas gemenskap. 

Efter överlåtelsen följer bibeltext, psalm, bön och avskedstagandet. Vid avskeds-
tagandet går alla i kyrkan/ kapellet fram till kistan för att ta ett personligt farväl. De 
närmast anhöriga går först. Alla eller några har blommor i händerna som man lägger 
på kistan det händer att någon håller tal, det händer också att det läggs något mer 
personligt på kistan, en teckning eller något annat. Vid överlåtelsen är det prästen 
som handlar (om man bortser från att församlingen står upp). Vid avskedstagandet 
blir det rituella agerandet var och ens och får på så sätt möjlighet att bli en erfarenhet 
som sitter i kroppen. Ofta spelas musik under avskedstagandet, också det ibland 
något som påminner om den döde. När alla har satt sig går prästen fram till kistan 
och säger: ”Giv honom/henne din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.” 

När prästen så har lyst frid över den döde välsignas sedan de efterlevande. Efter 
välsignelsen följer ibland sång och alltid avslutningsmusik. Under klockringningen, 
och ofta också under avslutningsmusiken, går prästen ut tillsammans med de anhöri-
ga. De närmast sörjande går först. De som är ritens huvudpersoner, vid sidan av den 
döde, de vilkas liv nu förändrats på ett mycket påtagligt sätt. Klockringningen fun-
gerar även här som en ritsignal som markerar att man kliver ut ur det rituella rum-
met. Klockringningen ”följer” de sörjande ut ur rummet. Man lotsas på så sätt ut ur 
det rituella rummet och in i det vanliga livet igen. När klockorna har slutat klinga 
och man är ute ur kyrkorummet så är man ute ur det liminala rummet. Man har till-
sammans tagit ett sista farväl och konfronterats med dödens realitet, man lämnar den 
döde i kyrkan och går vidare och ett nytt vi har konstituerats. Oftast går man till en 
gemensam minnesstund. 

Då ritforskningen kring övergångsriter relateras till Svenska kyrkans intention 
med begravningsgudstjänsten framträder följande beskrivning: 
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Begravningsgudstjänsten är en rit vars funktion är att i ett offentligt, men 
skyddat rum, ge en integrerande erfarenhet av livets seger över döden, för 
både individ och kollektiv, grundat i tron på Jesu Kristi död och uppstånd-
else. 

Begravningsgudstjänsten verkar ha en möjlig terapeutisk kompetens, i betydelsen 
läkande och bearbetande. Den liminala kvaliteten som finns i övergångsriten verkar 
ha möjlighet att fungera hälsobringande för individen. Den engelske forskaren Wal-
ter, menar att begravningsgudstjänsten i vår egen tid har förvandlats till en terapeu-
tisk handling vars uppgift är att trösta de sörjande (Walter 1990, s. 89ff.). Om så är 
fallet, samarbetar den väl med det senmoderna tjänstesamhällets logik. Frågan är 
dock om människor upplever detta, och i förekommande fall, under vilka förutsätt-
ningar? Finns det upplevelse av social förvandling? Finns det upplevelse av inre 
förnyelse? Detta ska söka svar på i min intervjustudie. 
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4. Brukarperspektivet –  
en intervjuundersökning 

I kapitel 3 har sändarperspektivet samt begravningsgudstjänsten som liminal rit 
analyserats. I detta kapitel ska brukarperspektivet undersökas. Denna uppsats syftar 
till att undersöka hur de närmast anhöriga upplever begravningsgudstjänsten. Den 
ämnar att söka formulera några kvalitetsfaktorer i relation till begravningsgudstjäns-
ten i ett senmodernt Sverige genom att fånga mötet mellan sändar- och brukarper-
spektivet och relatera detta till begreppet liminalitet. För att få tillgång till brukarper-
spektivet har jag intervjuat 20 personer. Intervjuerna har genomförts i fyra olika 
församlingar med fokusgruppmetod. Församlingarna är av olika storlek och olika 
karaktär. Då detta kan vara av betydelse för förståelsen av materialet kommer jag 
här att göra en mycket kort beskrivning av de olika församlingarna, med tillhörande 
informanter. För att bevara anonymiteten har jag valt att beskriva de intervjuade 
mycket kortfattat. Kön och ålder är givet, dessutom finns en antydan om vilken 
relation de intervjuade har till Svenska kyrkan vid tillfället för begravningen. Detta 
för att göra tydligt att här finns en bredd i materialet. Här finns både de som tillhör 
den s.k. kärntruppen, d.v.s. de som deltar i gudstjänsten minst en gång i månaden, 
och de som mycket sällan använder sig av kyrkans tjänster. 

4.1 Vilka har jag intervjuat? 
Mina informanter är, med ett undantag, änkor och änklingar. Av dessa änkor och 
änklingar är alla utom en i 70–80-årsåldern. Detta är m.a.o. personer som växt upp i 
industrisamhället och kan förväntas vara påverkade av detta samhälles logik och 
värderingar. De är dessutom uppväxta i miljöer som inte är präglade av någon stark 
kyrklig tradition. Här finns ingen landsbygdsförsamling representerad. Dessa kvin-
nor och män bor i bruksorter och i stadsmiljöer i det traditionellt okyrkliga Mellan-
sverige. Med okyrklig menar jag att man i den här delen av landet leder nedgången 
när det gäller dop-, konfirmation- och gudstjänstdeltagarfrekvens. Detta gör mina 
informanter intressanta av två skäl. Dels är de goda representanter för den grupp 
närmast anhöriga som Svenska kyrkan vanligen möter vid sina begravningsguds-
tjänster, d.v.s. de är äldre, oftast kvinnor, utan något större kyrkligt engagemang. 
Dels är de hemmahörande i den del av landet där, enligt Gustafsons undersökning, 
nya traditioner först får fäste. Det har dock visat sig finnas några kyrkligt engagera-
de i mitt material. När jag väljer att utröna om detta får någon betydelse för de upp-
fattningar man har, vill jag göra tydligt att det fortfarande handlar om en kvalitativ 
undersökning. Detta är exempel på hur man kan resonera utifrån ett högre alternativt 
lägre kyrkligt engagemang. En kvantitativ undersökning får senare ta reda på om 
detta är representativt för befolkningen i stort. Samma villkor gäller naturligtvis då 



Brukarperspektivet – en intervjuundersökning 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 13 48 

jag resonerar kring mäns och kvinnors uppfattningar. Vi de tillfällen då det kyrkliga 
engagemanget ökat under deltagandet i sorgegruppen, lägger jag tyngdvikten vid det 
kyrkliga engagemang man hade vid tiden för begravningen. 

Församling 1 
Detta är en stadsdelsförsamling med c:a 15000 medlemmar. Församlingen består 
framför allt av villor och familjeboenden och har en stor övervikt av tonåringar 
bland sin befolkning. Boendestandarden och medelinkomsten är relativt hög. 
• Änka 1, c:a 70 år. Har en traditionell religiös uppväxt. Hon är uppväxt på lands-

bygd och har naturligt ett religiöst tolkningsraster på tillvaron. Hon har inte varit 
kyrkligt aktiv under sitt vuxna liv. Under sorgegruppsprocessen börjar hon 
sjunga i kyrkokör och hittar så tillbaka till en närmare relation till kyrkan. 

• Änkling 1, c:a 80 år. Han har inget tidigare kyrkligt engagemang. Besöker kyr-
kan när det är dags för dop och begravning i släkten. Blir dock efter deltagandet 
i sorgegruppen en regelbunden gäst vid sopplunchen i församlingen. 

• Änkling 2, c:a 80 år. Har inget kyrkligt engagemang och står främmande för det 
kyrkliga språket. Efter begravningen går han i kyrkan ofta. Han vill gärna disku-
tera teologi och menar att han har hittat något i kyrkorummet som han inte rik-
tigt begriper men som är viktigt för honom. 

• Änka 2, c:a 70 år. Går gärna på musikstunder i kyrkan 
• Änka 3, c:a 70 år. Har inget särskilt kyrkligt engagemang men använder kyrkan 

vid dop och begravningar. 

Församling 2 
Församlingen har ca 8000 medlemmar och dess gränser sammanfaller i stort sett 
med kommunen. Det är en bruksort, med småskalig tillverkningsindustri. Många 
arbetar inom egna små familjeföretag. 
• Änka 4, c:a 80 år. Har varit engagerad i kyrkan länge, är med i syföreningen etc. 
• Änka 5, c:a 80 år. Hon använder möjligen kyrkan vid dop och begravningar. 
• Änkling 3, c:a 75 år. Har en god relation till kyrkan, men nöjer sig med att an-

vända kyrkan vid dop och begravningar. 
• Änkling 4, c:a 75 år. Är själv tydlig med att han inte har någon nära relation till 

kyrkan. ”Tycker inte om begravningar.” 
• Änkling 5, c:a 70 år. Går gärna i kyrkan vid dop, begravningar, skolavslutningar 

etc. 
• Änka 10, c:a 70 är. Inte alls kyrkligt engagerad före begravningen, men efter 

begravningen går hon ofta på gudstjänst och finns även med i kyrkans övriga 
verksamhet. Detta är m.a.o. fallet vid tiden för intervjun. 

 
Till denna församling hör också Dotter 1. Hon är c:a 30 år och har sjungit i kör se-
dan hon var liten. 

Församling 3 
Detta är en innerstadsförsamling med c:a 13000 medlemmar. Inom församlingen 
finns företag, mindre industrier, affärer, högskola och många gymnasieskolor. 
• Änka 6, c:a 80. Har varit engagerad i kyrkan på flera sätt. Har familjepräst. 
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• Änka 7, c:a 75 år. Har barnbarn som sjunger i kör i kyrkan. Är med då och då i 
gudstjänster, särskilt musikgudstjänster. 

• Änka 8, drygt 50 år. Har inget särskilt kyrkligt engagemang. 
• Änka 9, c:a 75 år. Går i kyrkan då och då under ett år. 

Församling 4 
Denna församling har ca 17000 medlemmar i en mellanstor svensk kommun. De 
flesta arbetar inom vård och omsorg, men här finns också flera större industrier. 
• Änka 11, c:a 70 år. Går till kyrkan då släkten har dop och begravning, och möj-

ligen till 1:a advent, men inte annars. 
• Änka 12, c:a 80 år. Tillhör själv inte kyrkans kärntrupper, men har en syster som 

är ”insatt och aktiv” och som betytt mycket inför begravningen. 
• Änka 13, c:a 80 år. Aktiv i kyrkan, går på gudstjänst, finns med i bibelsamtal 

etc. 
• Änkling 6, c:a 80 år. Går till kyrkan då släkten har dop och begravning och 

möjligen söndagen 1:a advent, men inte annars. 

Vid analysen av intervjumaterialet har jag sökt finna kategorier utifrån min fråge-
ställning om begravningsgudstjänstens funktion. Jag har vaskat fram olika uppfatt-
ningar som jag funnit i materialet. De olika uppfattningarna lät sig naturligt sorteras 
in i 15 kategorier, som sedan kunde inordnas under fyra rubriker. Nedan redovisar 
jag och resonerar kring de 15 kategorierna. Jag har även valt att redovisa några ex-
empel under varje kategori för visa hur jag har tänkt, men också för att ge läsaren en 
känsla för mitt empiriska material. 

4.2 Analys av intervjumaterialet 
Vid genomarbetningen av materialet indelade sig efter hand uppfattningarna natur-
ligt i 15 kategorier. Jag redovisar först kategorierna samlade och resonerar sedan 
kring varje kategori utifrån konkreta exempel från intervjuerna. 

 
Kategorier: 
1) En sista tjänst åt den döde – begravningsgudstjänsten är något man gör för den 

dödes skull 
2) Ett sista möte med den döde – det är som om den döde ännu inte är riktigt död 
3) Tankar kring livet efter döden. 
4) Att tvingas konfronteras med det svåra – begravningsgudstjänsten upplevs som 

något som ger en insikt man värjer sig för, och samtidigt vet att man måste 
möta. 

5) Vikten av att vara känslomässigt närvarande – begravningsgudstjänstens struk-
tur, ”rollspelandet”, den liturgiska ordningen o.s.v. kan ge en trygghet att våga 
visa känslor, men den kan också verka hämmande. 

6) Vikten av att det är vackert mitt i det svåra – det vackra verkar fungera som en 
motkraft mot död uppgivenhet och sorg. 

7) Musikens betydelse – musikens funktion är framför allt att tala till känslan. 
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8) Prästens funktion – prästens funktion som den erfarne ritledaren vars uppgift är 
att lotsa de sörjande igenom detta svåra, är tydlig. Det är också mycket viktigt 
vad prästen säger. 

9) Betydelsen av de andra – den grupp människor som är samlade till ett gemen-
samt farväl, är oftast ett stort stöd, men kan även verka hämmande på de när-
mast anhöriga. 

10) Det trygga rummet som resurs – prästen har en viktig uppgift att skapa upple-
velsen av frizon, denna känsla påverkas även av att kyrkorummet upplevs som 
ett väldigt speciellt rum. 

11) Särskilt viktiga personliga handlingar – det kan vara viktigt att få använda 
personligt skapade symbolhandlingar. 

12) Valfrihet – det är av avgörande betydelse att få sin vilja igenom, men det är 
också viktigt att få slippa välja. 

13) Traditionens betydelse – det är viktigt att det finns något kulturellt sanktionerat 
att kliva in i. 

14) Betydelsen av det som sker innan och efter begravningen – bristen på rituella 
handlingar mellan dödsfall och gudstjänst verkar påverka de anhöriga att tillgo-
dogöra sig begravningsgudstjänsten. 

15) Betydelsen av att inte ha för bråttom – det verkar vara viktigt att begravnings-
gudstjänstens inte kommer för snabbt i processen och att tiden innan begrav-
ningen inte upplevs för stressig 

4.2.1 En sista tjänst åt den döde 
Begravningsgudstjänsten betraktas som något man gör för den dödes skulle, som en 
sista tjänst åt den som avlidit. 

Det är viktigt att den avlidna skulle ha tyckt om gudstjänsten. Det finns de som 
förbereder och planerar noga och upplever det som en stor glädje att få göra detta. 

Änka 2 
Vi hade gett oss vinn om att ge XX den bästa tänkbara sorti som han själv 
tyckt om. Vi ville inte ha begravningen i kretsen av de närmaste, han var so-
cial och han tyckte också om ceremonier. 

Änka 11 
Efter begravningen var jag glad å XX vägnar, jag tror han hade tyckt om det. 

Dotter 1 
Jag frågade prästen om hon tyckte jag var knäpp som såg fram emot begrav-
ningen det känns som det sista jag gjorde för pappa. 

Denna noggranna planering av begravningsgudstjänsten som en del ägnar sig åt, kan 
vara något man finner lust och som ger mening. Sökandet efter musik och sånger 
som den döde skulle ha tyckt om, eller som på något sätt uttrycker något viktigt om 
den döde, kan fylla funktionen av att stå i relation till den döde, att på något sätt 
”hålla kvar” den döde i de levandes gemenskap ytterligare en liten stund. Så länge 
som det verkligen upplevs som en sista tjänst åt den döde verkar det fungera som en 
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ångestlättnad, en upplevelse av att trots att allt egentligen redan är för sent, så finns 
det ändå något kvar att göra. Men det kan även upplevas som kravfyllt. När fokus 
förflyttas från den döde till de andra, de som kommer på begravningen, blir det på 
ett annat sätt. Då riskerar planeringen att uppfattas som ett tvång att prestera och kan 
bli en uppvisning och något som andra ska godkänna. 

Änka 7 
… och så blir det så att man jämför begravningar … och vad fin den var … 
och då tänker man vad var det för fel då? 

4.2.2 Ett sista möte med den döde 
Dessutom betraktas begravningsgudstjänsten som ett sista möte med den döde. En 
del förbereder sig som till en fest. Änka 11 får sin hårfrisörska att komma in extra på 
lördagsmorgonen för att hon ska kunna samla ihop sig och bli fin i håret. Denna 
uppfattning, att den döde på något sätt finns med under begravningsgudstjänsten, 
finns både hos de kyrkligt aktiva, och de som använder sig att kyrkans tjänster mer 
sällan. 

Dotter 1 
Ja, jag visste att pappa tyckte att det var viktigt att ha en begravning där alla 
fick vara med och säga hej, för så var det inte när hans bror dog. Då var det 
bara familjen och det har han ältat. Och därför blev det lite av det här att det 
blev en folkfest. Jag visste att han låg där och log. 

Här blir upplevelsen av att ”hålla kvar” den döde i en stund i de levandes gemenskap 
mycket tydligt. Man projicerar egenskaper på den döde som han eller hon hade i 
livet. Det är som om han/hon fortfarande lever, men bara en liten stund till. 

Änka 4 
Det var sista gången hela familjen var samlad. 

Änka 11 
… vi ordnade med begravningen och då kom vi överens om att begravningen 
skulle ske på XX 83 årsdag. Det känns så fånigt att säga det men det var näs-
tan så att jag såg fram emot begravningsdagen. Och så kom begravningsda-
gen, den upplever jag gärna igen det var härligt härligt. Det handlade om XX 
och mig … (gråter) och nu blir jag ledsen … Jag talade vid lunchen och sa 
att det här var ju XX och min sista … det sista vi bjöd på tillsammans. 

Den döde är tydligt närvarande, i det offentliga rummet i gemenskapens mitt – för 
sista gången. Maken till änka 11 är fortfarande med och är värd vid minnesstunden. 
Det är hon och han, för sista gången. Det är som om den döde inte riktigt har lämnat 
gemenskapen förrän begravningsgudstjänsten är över. Det är intressant att notera att 
i det här fallet, som i en del andra fall, verkar det som om minnesstunden upplevs 
som en del av begravningsgudstjänsten. 
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Änka 11 
Han var med på något sätt, ja han var med hela tiden. 

Det finns en stark förväntan på att prästen ska bidra till att göra begravningsguds-
tjänsten till ett sista möte. En av griftetalets viktigaste uppgifter är just detta – att 
göra den döde tydligt närvarande. 

Änka 2 
Sen höll prästen ett väldigt fint tal, Det kommer jag ihåg, det var väldigt fint. 
XX han byggde ju hus … och överallt var han och byggde hus och det prata-
de han om, prästen, att var han än kom så fanns det något som påminde om 
XX och det är sant, var jag än kommer så blir jag påmind … 

Änka 3 
Det kändes skönt att få tillbaka blickarna från prästens tal att hon fick med 
så mycket. Jösses, har hon känt honom i hela sitt liv, så tyckte jag det kändes 
och det var ju en stor fördel. 

Det verkar finnas en medveten tanke om att det man ”ger” prästen i samtalet innan 
begravningen, det får man tillbaka i någon slags bearbetad form i griftetalet. När det 
inte sker upplevs det som ett avtalsbrott. 

Änka 5 
Den präst vi hade förstörde hela begravningen, han pratade inte ett ord om 
XX inte något. Flera stycken kom och sa, vilken konstig präst. Jag vet inte 
vad han pratade om, han bara pratade några minuter och sen var det slut, ja 
vi var verkligen besvikna. 

Änkling 5 
Prästen var så trevlig när han kom hem och förhörde sig om XX och hela li-
vet och så, men vi saknade att han inte talade om det i kyrkan. 

Änka 11 har dock en annan uppfattning: 
Jag tycker att om prästen inte känner den döde så behöver det inte vara per-
sonligt. Det blev lite krystat, han kunde ha pratat om … Gud eller något. Han 
hade ju frågat mig före, hade jag tänkt mig för då kunde jag ju ha sagt till 
honom att han inte behövde ha någon personlig uppfattning. 

Man kan tolka detta uttalande så att om det görs dåligt och utan trovärdighet är det 
bättre att låta bli. Det är dock intressant att notera att det inte är en av de kyrkligt 
aktiva som hävdar att prästen snarare borde ha pratat om Gud eller något. 

Det prästen säger är mycket viktigt! Möjligen är denna uppfattning extra tydlig 
hos dem som använder sig av kyrkans tjänster mer sällan. 

4.2.3 Tankar kring livet efter döden 
En annan viktig hjälp i det svåra verkar tanken på ett liv efter döden vara. Denna 
tanke tar sig uttryck på lite olika sätt. I det här intervjumaterialet finner vi två grup-
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per av uppfattningar. Det handlar dels om att begravningen fungera som en bekräf-
telse på, eller ett avstamp mot, ett evigt liv för den döde, dels om att få möte redan 
avlidna nära och kära. 

Änka 1 
Begravningsgudstjänsten är helt nödvändig, vi är kristna hemma, inte så att 
vi går till kyrkan varje söndag, men vi tror i alla fall och XX var agnostiker 
förvisso men vi tycker att det är viktigt på så vis … det är väl någon slags … 
som att följa någon till tåget eller så. 

Änka 11 
För mig betyder det en bekräftelse av XX att han kommer att bli uppväckt. 
Jag inbillar mig att han sover en djup sömn och att han ska uppväckas på 
den yttersta dagen och det är härligt att tänka sig. 

Änka 11 verkar mena att begravningsgudstjänsten är en bekräftelse på att hennes 
man kommer att uppväckas från de döda. Betyder det att hon menar att begrav-
ningsgudstjänsten åstadkommer denna förvandling, att man på så sätt ”griper in i 
Guds rådslut”. Det verkar utan tvekan att vara så. Änka 1 bild ”att följa någon till 
tåget” ger utan tvekan associationer till det antika Egyptens syn på döden som en 
lång resa, i vilken dödsriten var en bärande del. 

Det är uppenbart att Änka 11:s syn på livet efter döden fungerar som en mycket 
tröstande tanke för henne. 

Änka 11 
… han kommer före mig bara, och sedan kommer jag efter, det är inget att 
vara ledsen över. 

Det är intressant att Änka 11 inte tillhör kyrkans kärngrupper. Hon tillhör den grupp 
som går i kyrkan vid dop och begravningar och möjligen första advent. 

Den andra gruppen uppfattningar om livets seger över döden handlar om att den 
nu avlidne får möjlighet att möta tidigare döda nära och kära 

Änkling 3 
… det enda jag sa vid kistan var att nu XX ska du hälsa våra döttrar som gått 
bort tidigare. 

Dotter 1 
Pappa har det bra där han är nu han får träffa alla och så … 

Det finns väldigt lite reflexion kring livet efter döden i materialet. Det finns inget 
som tyder på att denna tanke skulle vara mer aktuell för de kyrkligt aktiva. De som 
överhuvudtaget lyfter frågan tillhör samtliga den grupp som inte betraktar sig som 
kyrkligt aktiva. 
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4.2.4 Att tvingas konfronteras med det svåra 
Det är väldigt tydligt att begravningsgudstjänsten betraktas som något som ger en 
insikt man värjer sig för, och samtidigt vet att man måste möta. Man gruvar sig. 
Dotter 1 och Änka 11 ser fram emot begravningen som en sista fest tillsammans 
med den döde. Den dominerande upplevelsen i materialet är dock att man upplever 
begravningsdagen som något man gruvar sig för att konfronteras med. 

Änka 1 
Man gruvar sig liksom för den dagen för att då ska man liksom konfronteras 
med alltihop … ja jag tror att jag gruvade mig lite grann inför det. Tänkte 
lite att om denna dag vore över, samtidigt så vill man ju uppleva den också. 

Änka 2 
Just det här med avskedstagandet vid kistan det är också lite att man värjer 
sig, är det sant är det verkligen sant att han ligger där. Visst är det det … det 
vet man ju … men … Innan kändes det nervöst högtidligt och liksom att man 
värjde sig lite gick in i sig själv att nu ska jag liksom … man värjer sig mot 
hela situationen. Men jag visste ju att jag skulle klara det och jag ville det, 
det skulle aldrig falla mig in att avstå eller något sådant men det är som en 
tröskel. 

Man värjer sig inför att kliva över tröskeln in i begravningsgudstjänsten. Det är som 
om man är medveten om, att när man väl klivit över den där tröskeln så kommer 
man att konfronteras med en insikt som är smärtsam. Detta är i väldigt stor utsträck-
ning en gemensam upplevelse bland dem som jag intervjuat. 

Änkling 6 

Det är en tomhet som drabbar en under gudstjänstens det blir som ett kvitto 
på att det är tomt och det är en tomhet som slår i på något sätt. 

Under begravningsgudstjänsten slår tomheten i – blir det verkligt att den döde är 
död. 

Väl ”inne i” begravningsgudstjänsten skiljer sig upplevelsen åt. Några upplever 
ett stort lugn. Det är som om man befinner sig i stormens öga. 

Änka 1 
Det känns ju lite konstigt när man kommer in i kyrkan och ser alltihop stå 
där framme, med det är precis som om man får en inre kraft som hjälper en, 
en sådan gång. Så kände jag det i alla fall att man får ju liksom försöka klara 
av det här. 

Änka 13 
… när jag går upp först då, jag fick tre rosor och jag tänkte hur ska jag klara 
av det. Hon började spela den där Evert Taube-visan: Min älskling du är som 
en ros, och jag tänkte hur ska jag klara av och så stod jag där framme, men 
så helt plötsligt när jag stod där så blev jag helt lugn. Och så lade jag rosor-
na där och så fanns det inget annat än den där vita kistan och de 48 rosorna. 
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Inne i begravningsgudstjänstens begränsade rum händer något med mig, jag får 
kraft. 

Väl ute ur begravningsgudstjänsten har det blivit definitivt. Den finns tydliga 
upplevelser av att ha kommit ut på andra sidan av en krävande process. När man väl 
har orkat konfronterats med det svåra har något hänt, nu är det på ett annat sätt. 

Änka 6 
Den är något man måste igenom, man måste liksom ta farväl av honom och 
man vet att det här ska jag igenom nu och sen … 

Änka 1 
När vi kom ut ur kyrkan kändes det konstigt på något sätt, både skönt och 
tungt en stor tomhet på något vis det blev så definitivt. 

Änka 6 
Om man inte hade någon begravningsgudstjänst alls så skulle det kännas 
väldigt tomt. Då skulle man ännu mindre känna att man hade sagt adjö. Det 
här är ett slut liksom, ett visst avsnitt i ens liv slutar med det här. 

Änka 7 
Man måste känna liksom att det blir ett avslut. 

Änka 9 talar om begravningsgudstjänsten som dagen D. När hon ska beskriva hur 
hon upplever att denna dag markerar en avgörande förändring en gräns, använder 
hon sig av båda händerna och drar ett lodrätt sträck genom luften. 

Änka 9 
Innan låter man dagarna bara gå, man kan inte ta något beslut för det finns 
ingen tid före den där dagen, det är bara dagen D, sedan får man försöka 
starta om, men inte tycker jag det blir bättre. 

Bland dem som upplever begravningsgudstjänsten som en process där man kommer 
ut på ”andra sidan” av ett skeende, är påtagligt många tillhörande gruppen kyrkligt 
aktiva. Det är troligt att anta att dessa, genom sitt gudstjänstdeltagande, har erhållit 
en ritkompetens som man använder sig av i brukandet av begravningsgudstjänsten. 
Där de icke kyrkligt aktiva fokuserar på prästen och vad denne levererar, verkar 
dessa kyrkligt aktiva ha en större förmåga att vara en del av den process som be-
gravningsgudstjänsten, enligt producentperspektivet, är tänkt att vara. 

4.2.5 Vikten av att vara känslomässigt närvarande 
Somliga visar känslor på ett för dem ovanligt sätt: Änkling 4 ”Själv gråter jag ald-
rig, men det gjorde jag då” Åter andra upplever en avstängdhet. Varför reagerar en 
del med avstängdhet? Det som syns i intervjuerna är att omgivningens krav på duk-
tighet och en för snabb och stressad process mellan dödsfall och begravningen, kan 
leda till avstängdhet, medan en god förberedelse i form av tid och/eller någon rit i 
förhållande till den döda kroppen, samt tillit till prästen kan leda till lugn och/ eller 
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en större känslomässig närvaro. Änkling 1 var en av dem som gruvade sig väldigt 
innan begravningen. Han fick lugnande medel av sin doktor och minns just inget, 
varken av själva begravningen, eller tiden efteråt. En av de få saker han minns är att 
prästen inte hade tid att följa med på kaffet efteråt. För Änka 12 var begravningen 
något man skulle bita ihop och klara av: 

Jag tänkte, att stå där framme, jag tänkte att, klarar jag av det eller kommer 
jag att bryta ihop, jag visste inte … jag gruvade mig 14 dagar i förväg, men 
det gick bra, antagligen var jag lite blockerad för jag kommer inte ihåg vad 
prästen sa, det är borta … det är bara det att jag inte kommer ihåg det hör ju 
till med begravningsgudstjänst, det är jag som inte kunde ta det till mig. 

Änka 12 tyckte att det gick bra, hon bröt inte ihop. Hon ställde inte till skandal, hon 
klarade av det, hon var duktig. De redskap som begravningsgudstjänsten har för att 
skapa trygghet fungerar inte i det här fallet. Varken det trygga rummet, prästen som 
någon att luta sig mot eller musiken som en hjälp att bli känslomässigt närvarande 
och berörd, fungerar. Änka 12 är bara rädd och ser begravningsgudstjänsten som 
något man ska klara av. Hon är rädd och distanserad. Resultatet är tydligt: ”… det är 
jag som inte kunde ta det till mig.” 

Det är tydligt att om man inte kan släppa fram känslorna så förstör det upplevel-
sen av begravningsgudstjänsten. När decorumnivån tar över och man gör det man 
måste, spelar sin roll, uppför sig, så blockerar det för den ”händelse” som begrav-
ningsgudstjänsten annars kan vara. 

Änkling 2: 
Man känner ju till den där begravningsritualet, den var för XX som för alla 
andra, det var den känslan jag hade … och sen står man och tar i hand med 
alla efteråt och så där, det händer så mycket att jag tror aldrig känslorna 
hinner blomma upp. 

Det är intressant att jämföra Änka 12 med Änka 6. Änka 6 menar sig också vara i en 
roll men upplever det inte negativt. Änka 6 ”Man är i en roll liksom, hela den dagen 
på något sätt, tack vare att man har vänner och släkt runt sig så klarar man av det, 
man håller ihop på något sätt” Strukturen i och omkring begravningsgudstjänsten 
fungerar som något som håller ihop, inte så mycket att det leder tillavstängdhet bara 
så mycket att känslorna inte svämmar över. Änka 6 är tydlig med att hon upplever 
prästen som ett stort stöd. Han är både någon att luta sig emot och säger goda saker 
som hon minns väl. Hon pratar både om nära och kära som mycket viktiga och om 
musikens stora betydelse: ”vi hade Jesu bliebt du meine freunde den hade vi och sen 
så gick jag fram till kistan och så … (börjar gråta) … och tar adjö, men det känns 
bra på något sätt, det gjorde det man har ju alla vänner runt sig och det är viktigt.” 

Om begravningsgudstjänsten inte fått vara en resurs, om man inte kunnat vara 
känslomässigt närvarande, så kan upplevelsen av att något har hänt dock försvagas 
eller rent av utebli. 

Änka 12 
Hur det kändes efter begravningen? Det vet jag inte, så mycket fortfarande 
så var jag nog väldigt blockerad. 
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Änkling 1 
Hur det kändes efteråt? Svårt att beskriva, vi drack kaffe och sen åkte vi hem. 

4.2.6 Att det är vackert mitt i det svåra 
För att klara av att konfronteras med den brutala sanningen om att den döde verkli-
gen är död är det viktigt att begravningsgudstjänsten är vacker. Det vackra verkar 
fungera som en motkraft mot död, uppgivenhet och sorg. 

Änka 3 
Och sen det där lite grand ja med sången och musiken, det blir en högtid på 
något sätt också även om det är lite sorgligt så är det ju en väldigt fin högtid, 
vackert i all sorgligheten. 

Änka 13 
… varje satt en ros runt omkring (kistan) och det vart jättevackert! 

Änka 7 
Jag minns det när att det var jobbigt att hälsa på alla men sen när vi går in 
så är det lugnt och fint allting är vackert och fint. Vi hade en som spelade gi-
tarr och han spelade alla vackra visor vi kunde hitta på. Det var vackert det 
var bara vackert. 

Änka 10 
Allting var så fint och fridfullt på något sätt i alla fall, trots allt. 

Änkling 6 
Min känsla från begravningen är att det var en ljus högtid. Även om det var 
en tung stund så var det … ljust. 

– Vackert, trots allt! Det är både blommor, ett vackert rum och vacker musik som 
ger upplevelsen av att det är vackert. Men eventuellt finns det även en mer odefini-
erbar aspekt. 

Det verkar finnas en upplevelse av att själva begravningsgudstjänsten är ljus och 
vacker, på ett mer generellt plan. 

Änka 2 
… den var oerhört fin, ritualer i livet tycker jag är väldigt viktiga och det 
blev en väldigt fin och minnesvärd begravning för oss alla. 

Det finns en upplevelse av att det både är smärtsamt och vackert samtidigt. 

Änkling 5 
Samtidigt som det var förfärligt jobbigt, så är det ju samtidigt fint. 
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4.2.7 Musikens betydelse 
Musikens funktion verkar vara flerfaldig. Den ska både bidra till upplevelsen av att 
det är vackert, och göra den döde tydlig och närvarande. 

Änka 7 
Musiken var väldigt vacker man behöver bara höra vissa strofer av den, så 
kommer det tillbaka. Musiken betyder väldigt mycket. 

Änka 1 
och sen den där av Lars Berghagen; du är för alltid en del utav mig, och det 
var så fint det är det jag minns mest. 

Man använder gärna både musikstil och enskilda stycken som den avlidne tyckte 
om. 

Änkling 5 
Det enda jag kom på att hon alltid tyckt om så var det säterjäntans söndag, 
så den spelade dom. Det är det enda jag minns, den var ju hennes på något 
sätt, i övrigt har det inte fastnat något, varken det prästen sa eller något an-
nat. 

Ibland är musiken det viktigaste, den verkar ha förmågan att fungera som ett rum 
som återskapar känslan och hjälper den sörjande att minnas. Ibland kan detaljer vara 
viktiga. 

Änkling 5 
Det skulle ju ha varit en kvinnlig röst men det var en man som sjöng en egen 
låt, så jag kunde inte ta det till mig så mycket. Många av de andra gästerna 
skröt och tyckte det där var så bra. 

För Änkling 5 var önskemålet kvinnlig röst inte en bagatell. När det önskemålet inte 
tillgodosågs kunde han inte ta till sig musiken. Det verkade vara en vacker sång som 
sjöngs vackert och passade bra på en begravning generellt sätt. Men det var inte vad 
Änkling 5 hade tänkt sig och då fungerade det inte. 

Musiken kan dessutom ha betydelsen av att markera närvaron av traditionen och 
det kyrkliga, ge upplevelsen av att höra samman i en större helhet. 

Dotter 1 
Den musik som kändes mest var nog psalmen egentligen, det var så vackra 
ord i den. Det är ju inte fel att köra något som är lite kyrkligt, man ska ju ha 
något kyrkligt också. 

4.2.8 Prästens funktion 
Det är tydligt att prästen är viktig som stöd när man ska ta sig igenom begravningen. 
Den kontakt de sörjande får med prästen, och den tillit de vågar känna har stor bety-
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delse för upplevelsen av begravningsgudstjänstens kvalitet. Om detta finns många 
och långa berättelser. 

Änka 2 
… blev vi tilldelade präst och sedan ringde hon och var på besök och min 
dotter var närvarande också då. Vi pratade väldigt mycket vill jag minnas, vi 
fick ur oss väldigt mycket, det tog tid det där, av den där dubbla biten av allt, 
och personlighetsförändringen och så. 

Änka 9 
Och så kommer hon och jag berättar att jag är rädd och vad är du rädd för 
frågar hon. Men det kunde jag inte hitta något riktigt bra svar på. Du äter på 
morgonen och du tar inga tabletter sa hon. Och så ringde hon mig klockan 9 
på kvällen dagen innan begravningen. Du kommer väl ihåg att äta och inga 
tabletter. Nej jag lovar sa jag och det kändes så bra. Och sen sa hon så här 
att jag tar hand om dig det vet du och jag ville inte hälsa på alla innan och 
då sa hon att då gör vi så här att du kommer fem minuter före tiden och då 
har alla gått in och då går vi in tillsammans och så sa hon ifrån att ni reser 
er inte när de närmast anhöriga går in, vänd er inte om och titta på dom utan 
låt dom få gå in i lugn och ro och sätta sig. Det kändes man släppte taget för 
henne och hon tog hand omkring en. Det kändes helt lugnt och skönt att sitta 
där, ledsen är man ju, men jag kände en sådan trygghet genom henne hon tog 
över på något sätt och det var jätteskönt. Man behöver någon som gör det. 
Man har för lite ork själv. 

Det mandat man ger prästen i samband med begravningsgudstjänsten är mycket 
tydligt och starkt. Man öppnar sig, vågar vara sårbar och blir inte sällan djupt per-
sonlig. Det finns en stark tilltro till prästens förmåga att ta hand om situationen, både 
när det gäller att bearbeta svåra saker i samband med dödsfallet och få hjälp att ta sig 
igenom begravningsgudstjänsten. Mandatet verkar gälla från och med dödsfallet till 
och med minnesstunden. Om prästen inte är med på minnesstunden blir man besvi-
ken. 

Änkling 1 
Prästen kunde inte följa med på kaffet den där dagen, de brukar väl alltid 
läsa något, men hon hade inte tid. 

Det finns dock ingen av dessa änkor eller änklingar som uttrycker en besvikelse över 
att begravningsprästen inte hört av sig efteråt. Man delar en stund av livet där allt 
ställts på sin spets och sedan tar det vanliga skyddsnätet vid för de allra flesta. Det är 
troligt att vetskapen att man snart kommer att skiljas åt, bidrar till viljan och modet 
att vara öppen och personlig. Det bör nämnas att samtliga dessa änkor och änklingar 
tackat ja till en inbjudan att delta i sorgegrupp. Uppföljning efter begravningen kan 
vara viktig, men det behöver inte vara begravningsprästens uppgift. 

När samarbetet mellan prästen och de anhöriga inte fungerar blir det sammanbi-
tet, och det handlar mer om att klara sig igenom. 
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Änka 10 
Jag såg på de närmast anhöriga och jag tänkte att någon måste ju vara stark 
och den uppgiften har jag fått, jag fick t.o.m. trösta en väninna. Jag tänkte – 
ska jag också börja? Prästen pratade ditt och datt jag fattade ingenting. 

Prästen som trygghet, som något att luta sig emot, som den erfarne ritledaren vars 
uppgift är att lotsa mig igenom detta svåra, är tydlig. Det är också uppenbart mycket 
viktigt vad prästen säger. Många minns i detalj vad prästen pratade om och om det 
inte gav något är man besviken. Det är viktigt att prästen på ett naturligt sätt förmår 
säga något personligt om den döde. 

Änka 6 
Vad var det viktigaste med begravningsgudstjänsten? Det var väl prästen, det 
tyckte jag var väldigt fint det han sa … personliga saker. 

4.2.9 Betydelsen av de andra 
Det verkar finnas en styrka i begravningsgudstjänstens offentliga karaktär. Den 
grupp människor som är samlade till ett gemensamt farväl fungerar påtagligt starkt 
som ett betydelsefullt stöd för de närmaste. Det är viktigt att det är många, att om-
givningen ställer upp. 

Änkling 4 
Att alla ställde upp tyckte jag var väldigt fint, att det var många fler än jag 
hade väntat mig. 

Änka 3 
Det där att man blir liksom lite inneslutna av alla som kommer, man kommer 
ju inte till begravningsgudstjänsten av nyfikenhet det tror inte jag, man kom-
mer för att man bryr sig, och det kändes faktiskt väldigt skönt att det var så 
många. 

Änka 6 
Man liksom känner att det här måste jag gå igenom och det går bra för man 
har stöd av vänner och familj och så, och då går det bra och sen gick vi fram 
till kistan och så … (börjar gråta) … men det kändes bra på något sätt det 
gjorde det, man har ju alla vänner runt sig och det är viktigt. Det händer att 
folk säger att de inte ska ha så mycket folk utan bara de närmaste, men det 
blir så väldigt tomt och ensligt. Jag är glad att vi bestämde att alla skull få 
komma … och tack vare att man har vänner och släkt runt omkring sig så 
klarar man av det man håller ihop på något sätt. 

Änka 4 
Vad jag minns är att alla barn och barnbarn var med, det viktigaste var att 
alla fanns runt mig. 

Betydelsen av de människor som väljer att dela begravningsgudstjänsten med den 
närmast anhörige, är mycket stor. Ofta är man inte alls beredd på det. Man kan ha 
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önskat sig i kretsen av de närmaste och när det sedan kommer fler än vad man trod-
de så upplever man det mycket positivt. Närvaron av många vid begravningsguds-
tjänsten kan också upplevas som en bekräftelse av den döde. Ett tecken på att han 
eller hon har varit av betydelse för andra eller levt ett rikt liv. 

Det finns även upplevelser av att omgivningen sviker. Både genom att inte finnas 
där när man behöver dem, och genom att lägga duktighetskrav på det närmast sör-
jande. 

Änka 7 
Och så kom den där begravningsdagen. Då har man ju laddat upp så väldigt, 
och det är den där stora dagen som kommer och det är lite skådespel. Vad 
duktig du var säger alla. Vadå duktig? Man vill ju helst kasta sig på kistan 
och skrika utan då säger barn och barnbarn att nu uppför vi oss ordentligt. 
Och så åker vi till begravningskapellet och det börjar komma folk och jag re-
ser mig, du kan sitta säger någon och så kommer det fler och jag vet liksom 
inte. Ska jag sitta eller ska jag stå och hälsa på folk? Och vart tog mina barn 
vägen, och det visade sig att dom ville ha lite luft så dom gick ut. 

De närmaste klarar inte av att vara det stöd som änkan behöver. Hade prästen kunnat 
göra något som han eller hon inte gjorde? Återigen ett exempel på att ”borde” tar 
över så att känslan inte får utrymme. 

Änka 7 
Och så var det ju det att det inte bara var våran pappa och min man, det var 
allas XX. Och därför måste man låta det vara öppet. Och efteråt ska man vi-
dare och då kommer alla och kramar igen och säger vad duktig du är. Jag 
skulle velat haft det i kretsen av de närmaste. Så ska det vara när jag dör har 
jag sagt. 

Änkan verkar vara i en helt annan process än de runt omkring. De verkar inte vilja 
konfronteras med det jobbiga och använder på så sätt inte begravningsgudstjänsten 
som resurs. Även änkan blir hindrad att göra detta genom kravet att vara duktig. I 
balansen mellan personlig bearbetning och social manifestation har, i det här fallet, 
det senare fått ta utrymme på bekostnad av det tidigare. Det räcker inte att begrav-
ningsgudstjänsten utförs i enlighet med traditionen och blir en tydlig social manifes-
tation. Den måste också ge något, vara bearbetande för den enskilde om den ska 
upplevas vara bärare av kvalitet. 

4.2.10 Det trygga rummet som resurs 
Man kan ana upplevelsen av någon slags frizon, kanske framför allt när begravning-
en sker i en vanlig kyrka och inte i ett gravkapell. 

Änka 1 
Ja, att ta ett avsked alltså. Det blir inte det avskedet när man skiljs vid lasa-
rettet. Det här blir ett annat avsked i kyrkan. Det blir djupare på något sätt, 
det harmoniserar med mitt inre på något … jag själv känner inom mig att jag 
blir lugn och trygg och … jag tänker tillbaka och bearbetar och känner att 
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det blir bra. Inte jämt, men ibland kommer det och då är jag i kyrkan, då sit-
ter jag där alltså och då bearbetar jag. 

Det särskilda ”rum” som begravningsgudstjänsten utgör får fungera som ett rum att 
hämta kraft ur också för senare bruk. 

Änka 9 
Och så vet, sa hon, att det är ingen som kommer fram och får röra dig efter 
det att dom lagt blommor på kistan, dom kommer inte i närheten av dig för-
rän du kommer ut, då får dom göra vad dom vill men inne i kyrkan är du fri. 
Och så fick de andra gå ut först och vi gick sist och det var en bra ide, det 
var helt fantastiskt. 

I det här fallet är det är prästen som skapar det trygga rummet, markerar frizon ut-
ifrån sin ritledarkompetens. 

Änka 13 
Jag kan inte tänka mig att vara någon annanstans än i kyrkan, det är så hög-
tidligt och lugnt med det där stora rummet. 

Upplevelsen av frizon har att göra med att själva kyrkobyggnaden upplevs som ett 
väldigt speciellt rum. 

Änka 1 
Det är ju en väldigt fin gammal kyrka. 

Änka 10 
Jag skulle aldrig ha gått till gravkapellet det är mycket kallare där, man får 
inte den där gudsvärmen där som man får i kyrkan. 

Upplevelsen av kyrkan som ett särskilt viktigt rum är giltigt antingen man tillhör 
kyrkans kärngrupper eller inte. Det är tydligt att själva byggnaden kyrkan, upplevs 
som en helig plats för båda dessa grupper. 

4.2.11 Särskilt viktiga personliga handlingar 
För somliga är det viktigt med egna personliga symbolhandlingar. Det kan handla 
om att använda konkreta föremål så som kort etc., men också utformandet av speci-
ella handlingar. 

Änka 3 
Sen gjorde jag något, alla de där blombuketterna som låg på kistan. Jag sa 
kan man ta med sig dem? Och sen stod de hemma på ett bord med ett kort. 

Änka 4 
… i lysningspresent fick vi av den förra kyrkoherden en scoutlilja, och den 
låg på kistan. 
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Änkling 5 
… och så hade vi kort på kistan. 

Änka 13 
Sedan ordnade jag så att alla gästerna fick varsin ros, och det skulle man 
inte lägga på kistan utan runt omkring kistan. Varje satt sin ros runt omkring 
och det vart jättevackert. 

Det är uppenbart att biskopsmötets försök att göra korstecknet till det enda alternati-
vet till mullen inte fått full genomslagskraft i praktiken. 

Änka 3 
Vi hade inte det här av jord är du kommen. Hon hade kvistar från trädgården 
istället och så läste hon det där andra. 

Änka 10 
Jag vill inte se det där gruset på kistan så jag valde tre rosor i stället. 

Änkling 6 
Vi hade en gammal idé. Det finns ju en mycket äldre rit än tre skovlar det är 
tre blommor. Det var något vi hade upplevt i en annan begravning det gjorde 
att den begravningen blev mera minneshögtid. Det blir en ljusare minnes-
stund man klipper inte av på samma sätt, skovlarna är så ödesmättat. 

Änkling 6 fick ta strid för sin rätt att ha blommor i stället för tre skovlar. Han upp-
levde det väldigt irriterande när detta viktiga önskemål blev ifrågasatt. 

4.2.12 Valfrihet 
Vikten att få välja själv är påtaglig även i denna grupp av män och kvinnor i 70- och 
80-årsåldern. 

Änka 11 
Så gick vi in i kyrkan och så skedde allting efter som vi hade velat ha det. 

Änka 13 
Jag fick bestämma själv, har valt hela alltihopa och jag ville ha en vit kista 
och jag ville ha 48 rosor för vi hade varit ihop i 48 år. 

Biskopsmötet har slagit fast att det enda alternativet till tre skovlar mull, är kors-
tecknet. Det är troligt att vetskapen om detta beslut gjorde en av prästerna tveksam-
ma inför önskemålet att byta ut mullen mot rosor. Men den gamle mannen stod på 
sig och fick sin vilja igenom. 

Änkling 6 
Vi måste ha traditioner av olika sort, att olika traditioner får finnas med så 
att den som är kvar får känna sig lugn. Att prästerna tydligen är lite olika in-
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ställda till det där med tre blommor är lite jobbigt, det var inte självklart, 
men det gjorde att det blev ljusare. 

Det finns dock gränser för hur mycket valfrihet man vill ha. 

Änka 7 
Något som är jobbigt och som jag tänkte på det är ju när prästen kommer 
hem och så alla frågor som kommer: Hur vill du ha det och hur vill du ha 
det? Vilka ord ska jag använda vid överlåtelsen? Ska vi ta adjö här eller där 
ska vi ha skovlar eller kors? Det blir jättejobbigt därför jag vet inte jag är 
inte så insatt och då är det jag alldeles ensam som ska bestämma det. 

Prästens roll som en trygg person i en svår stund är uppenbar. Kanske är det också så 
att prästens ritledarkompetens är viktig för upplevelsen av kvaliteten. Här finns en 
tydlig balansgång mellan att bestämma själv – och känna att man är en del av något 
större, mellan att vara vuxen och kompetent – och bli omhändertagen. 

Dotter 1 
Jag hade ju liksom gjort det klart när jag träffade henne, hon föreslog en 
psalm, det var det enda. När jag såg alla som reste sig upp och så insåg jag 
att det här er det som jag har planerat. Det kan låta självsäkert på något sätt 
men det kändes så att jag hade kontroll över att det skulle bli bra och att det 
skulle bli fint. Folk grät ju det var mycket folk som grät, jag grät väl minst, … 
den musik som kändes mest var nog psalmen egentligen, den innehöll så 
mycket vackra ord. 

Detta uttalade förvånar mig eftersom all annan musik hade en stark anknytning till 
den avlidne, var vald av dottern själv och framfördes mycket vackert av den kör han 
själv varit med i. Jag beslutar mig för att ingripa med en fråga som är styrande och 
som jag därför redovisar: ”Det var det enda som du inte var med och planerade, tror 
du att det har betydelse för att det var det som talade starkast till dig?” Hon svarar 
med stor emfas: ”Ja, det tror jag. Det har jag inte tänkt på faktiskt.” Det verkar vara 
av betydelse för möjligheten att vara känslomässigt närvarande att det finns något att 
ta emot, att man som anhörig i någon mening kan släppa kontrollen. 

Det finns i materialet upplevelser av att det kan kännas kravfyllt och prestigelad-
dat detta att man ska ”göra en bra begravning”. Änka 7 ”Man vill gärna att någon 
kom ihåg det … då blir det så där att man jämför begravningar. Det är väldigt 
trist.” Änka 7 menar att hon efter sin makes begravning fått höra berättelse om 
andra begravningar som människor upplevt som väldigt fina och det har gjort henne 
ledsen och fått henne att börja undra om det var något fel på den begravningen som 
hon hade för sin make. Änka 9 håller med om att det lätt kan bli kravfyllt och presta-
tionsladdat, men eftersom hon fick så god kontakt med sin begravningspräst så fick 
hon hjälp att få rätt perspektiv. 

Änka 9 
Det är så mycket prestige i det här med begravningar … allt man har haft 
tillsammans ska liksom finnas med. Det finns så många måsten, man behöver 
hjälp att sålla bort. 
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4.2.13 Traditionens betydelse 
Det är också viktigt att det finns något att kliva in i, en tradition, något man gör som 
hör till den kultur man lever i, ett ”minne att haka fast vid”. 

Änka 4 
Ja, jag är så gammal att jag tycker att man ska använda formuleringen av 
jord är du kommen för med dom orden har vi begravt alla gamla släktingar 
och allting. 

Dotter 1 
Pappa sjöng med i kyrkan. Han var inte så jättestarkt troende och så men 
han trodde säkert på något och jag är likadan så det är något som ska vara 
med … det där med kyrkan och Gud. Vi tillhör väl den liksom … det tillhör … 
kristendomen på något sätt … det här samhället vi lever i. 

Änkling 5 
Jag kan inte tänka mig att gå ur kyrkan och inte vara med om det där … sam-
tidigt som det var förfärligt jobbigt så är det ju samtidigt fint, … man är ju 
uppväxt i … och barna har döpts och barnbarna har döpts och man är själv 
konfirmerad på något sätt att även om jag inte har en stark tro så något är 
det i alla fall som gör att jag är fäst vid de där ceremonierna. 

Det kan upplevas som en stor trygghet att det finns ett kulturellt sanktionerat sätt att 
hantera en så svår situation – att man inte själv behöver ”uppfinna hjulet”. 

Änka 6 
Det är något man måste igenom, man måste liksom ta farväl av honom och 
man vet att det här ska jag igenom nu och sen … det är som om man måste 
göra det. Varför måste man det? Hur menar du då har du något annat för-
slag eller …? Det är ju så det går till, man måste ju göra det, annars skulle 
man ju ännu mindre känna att man sagt adjö. 

Det är intressant att det för känslan av att ha sagt adjö är viktigt att man vet att man 
gjort det som traditioner bjuder. Det verkar som om upplevelsen av att finnas med i 
en större helhet, att få ansluta sig till något som är socialt sanktionerat har betydelse 
för kraften i den personliga bearbetningen. 

Det är intressant att det också händer att man väljer traditionen med argumentet – 
det är min personliga smak. 

Änka 11 
Och sen hade jag bett prästen att när han läste av jord är du kommen o.s.v. 
så ville jag ha det efter det gamla, och jord ska du åter varda hade jag velat 
att han skulle ha sagt, men han sa bli, … jag tycker om poesin i de orden jag 
tycker de låter finare. 
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4.2.14 Betydelsen av det som sker innan och efter begravningen 
Begravningsgudstjänsten är en 30 minuter lång rit på ”färden” mellan dödsfall och 
gravsättning, som ofta sker senare i form av urnnedsättning. Det är utan tvekan 30 
väldigt speciella minuter. Upplevelsen av dessa 30 minuter är delvis beroende av 
vad som skett från och med dödsfallet och fram till dess att begravningsgudstjänsten 
börjar. Det verkar vara så att samma begravningsgudstjänst kan fungera på olika sätt 
beroende på var de anhöriga befinner sig i sin sorgeprocess. 

Dotter 1 
Begravningen var mer för de andra. Jag tog farväl på mitt sätt på sjukhuset. 

Änka 12 
Vår dotter som inte var med när XX dog, för henne var det väldigt jobbigt på 
begravningen hon grät och grät, vi som hade varit med i tre dygn på lasaret-
tet, vi hade ett annat förhållande. 

För Änka 12 och Dotter 1 var något redan färdigt i och med avskedstagandet på 
lasarettet. För Änka 12:s dotter var det på ett annat sätt. 

Bristen på rituella handlingar mellan dödsfall och gudstjänst verkar påverka de 
anhörigas möjlighet att tillgodogöra sig begravningsgudstjänsten. 

Änkling 2 
Själva begravningen för mig var den vanliga ritualen som man varit med om 
så många gånger. Jag tog inte avsked då, det hade jag gjort innan. Hon dog 
hemma och det värsta var när doktorn kom och hämtade henne och bar ut 
henne och jag kände att hon kommer aldrig tillbaka. Det var fruktansvärt 
(gråter mycket, svårt att prata) Det var det värsta. … Egentligen själva be-
gravningsakten det var bara en ritual bara, som man går igenom, som man 
känner till Den var inte så svår för mig, det svåra hade redan passerat. 

Hade det gjort någon skillnad om Änkling 2 hade fått vara med om en vacker utläs-
ning? Det kan man förstås inte säkert veta, men utan tvekan hade han behövt hjälp 
att hantera avskedet redan då när de kom och hämtade kroppen. Det är troligt att en 
vacker rit i samband med detta hade gjort det mindre brutalt när hustruns kropp bars 
hemifrån, och det är inte otroligt att detta i sin tur hade lett till att han kunnat tillgo-
dogöra sig begravningsgudstjänsten. 

4.2.15 Betydelsen av att inte ha för bråttom 
Det verkar vara viktigt att begravningsgudstjänsten inte kommer för snabbt i proces-
sen och att tiden innan begravningen inte upplevs för stressig 

Änka 7 
Han somnade in hemma vi har honom hemma på kvällen och sen är det fre-
dag, lördag, söndag som allting står stilla. Och sen går det i ett samtidigt 
som livet brusar ska vi stanna upp och det tycker jag är svårt. Det ska bestäl-
las blommor och mycket vardagliga saker egentligen ska ske. 
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Änka 7 och hennes anhöriga verkar ha ett behov av att kliva ut ur det vardagliga och 
in i någon slags liminalitet, en tid mellan tider där allting stannar upp. 

Änka 10 
Men sen är det ju det där att allt gick då fort. Barna sa att vi ska ha begrav-
ningen så fort som möjligt så att vi kan börja sörja sedan. Jag hann inte tän-
ka så mycket … Innan begravningen hade vi så himla mycket praktiska saker, 
jag hann inte med. Det är nu först som man kan säga att nu kommer tårarna. 

Här är ytterligare ett exempel på när änkan och hennes nära inte har samma behov, 
inte finns i samma process. I det här fallet väljer man att använda begravningsguds-
tjänsten som en separationshandling som ska sätta i gång sorgeprocessen. Det verkar 
som om begravningsgudstjänsten kommer för tidigt för att kunna bära alla tre faser-
na, d.v.s. både separationsfasen, den liminala fasen och införlivandefasen. Detta får 
till konsekvens att änkan slängs ut i någon form av liminal fas, i ett slags ingenmans-
land, utan att ha en införlivanderit att ta sikte på. Möjligen var det på ungefär samma 
sätt för änkling 5 

Änkling 5 
Det var rätt så mycket att tänka på under de där dagarna precis framför. Det 
var nästan jobbigare efteråt tyckte jag, men så just det där med allt plane-
rande, man var väl lite blockerad. 

Även Änka 11 planerar. Hon väljer att ha begravningsgudstjänsten på sin makes 83 
årsdag och förbereder sig som inför en fest. För Änka 11 blir planerandet något 
positivt, en förberedelse som inför ett sista möte. Det finns ingen stress och inte en 
mängd måsten i hennes planering. Den är näst intill lustfylld. När allt redan är för 
sent, fanns det ändå något kvar att göra. 

Änka 11 
Det dröjde lite länge, ja nästan fyra veckor, innan vi hade begravningen men 
det var bra att ha de där veckorna faktiskt jag tyckte om det. 

Trots den väl tilltagna tiden fungerar gudstjänsten inte bara som en införlivande rit. 
Separationsaspekten är tydligt närvarande. ”Det var det sista vi bjöd på tillsam-
mans.” 

4.3 Sammanfattning av brukarperspektivet 
De 15 kategorierna låter sig delas in under fyra olika rubriker och materialet kan 
reduceras till fyra övergripande kategorier. 

1) Den döde i centrum 
Under den första rubriken samlar sig, de tre första kategorierna. Detta är uppfatt-
ningar som handlar om den döde på olika sätt. Begravningsgudstjänsten ska vara en 
manifestation av den dödes vilja och präglas av dennes personlighet. Begravnings-
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gudstjänsten är något man gör för den dödes skull men också ett tillfälle där den 
döde fortfarande är tydligt närvarande i någon mening. Hit hör också tanken på ett 
liv efter döden för den som avlidit 

2) Sorgen i centrum 
Sedan följer en mängd uppfattningar som har fokus på de sörjande och på begrav-
ningsgudstjänstens förmåga att bearbeta sorgen hos de anhöriga. Till denna rubrik 
hör kategorierna fyra t.o.m. tio. Det handlar om formen, om betydelsen av det limi-
nala rummet och vikten av att vara känslomässigt närvarande. Det handlar även om 
prästens roll och vikten av att begravningsgudstjänsten får manifestera stödet från ett 
socialt skyddsnät. För att begravningsgudstjänsten ska kunna fungera som ett red-
skap i sorgearbetet är det viktigt att det finns upplevelse av ett tryggt och vackert 
rum, att det finns en präst att luta sig mot som säger rätt saker, d.v.s. talar om den 
döde, att det är rätt musik som spelas och att man känner sig omsluten av viktiga 
andra. 

3) Balansen mellan val och tradition 
För att begravningsgudstjänsten ska upplevas vara bärare av kvalitet är det viktigt att 
den är förankrad i kulturen som helhet – att det är så här man gör i den här kulturen, 
samtidigt verkar valfriheten upplevas som helig, som en okränkbar rättighet som inte 
kan ifrågasättas. Här blir det väldigt tydligt att begravningsgudstjänsten befinner sig 
i spänningsfältet mellan individ och kollektiv, mellan tradition och förnyelse. Dessa 
uppfattningar finns redovisade i kategori 11 t.o.m. 13. 

4) Begravningsgudstjänsten som en del av en längre process 
Den fjärde rubriken lyfter uppfattningar från kategori 14 och 15, uppfattningar om 
sammanhanget runt tiden för begravningen. Det som händer mellan dödsfallet och 
begravningsgudstjänsten verkar påverka upplevelsen av begravningsgudstjänstens 
kvalitet. Både upplevelsen av att det är gott om tid, och rituella handlingar kan vara 
viktiga. 

Det är påtagligt en väldigt liten skillnad när det gäller upplevelser av begrav-
ningsgudstjänstens kvalitet mellan gruppen som använder kyrkans tjänster då och då 
under en livstid och de kyrkligt aktiva. När det gäller gruppen män och kvinnor finns 
inga tydliga skillnader i det här materialet. 

Det är intressant att jämföra detta resultat med resultatet från Ingrid Persenius 
avhandling, Omsorg och mänsklig värdighet. Avhandlingen färdigställs samtidigt 
som denna uppsats skrivs klart och ger, även den, teoretiska och empiriska perspek-
tiv på förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. Persenius 
har intervjuat 14 anhöriga om bl.a. upplevelsen av begravningsgudstjänsten, och 
hennes resultat överrensstämmer till stor del med ovanstående undersökning. Hon 
kommer bl. a. fram till att begravningsgudstjänsten upplevs som ett verkligt avsked, 
att det är viktigt att prästen talar om den döde, att det är viktigt att det är vackert och 
att det är viktigt att ”begravningen utformas på ett sådant sätt att den tolkar den 
avlidnes liv och vilja”, samtidigt som traditionen har stor betydelse (Persenius 
2006). 
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5. Brukarperspektivet i relation till 
producentperspektivet 

5.1 Tankar om evigt liv för den döde 
Redovisningen av producentperspektivet visade att evighetsperspektivet och bud-
skapet om Jesus Kristus som himmelrikets port utgör grunden för en begravnings-
gudstjänst. Kyrkans företrädare är också lika tydliga med att begravningsgudstjäns-
ten inte ingriper i Guds rådslut och åstadkommer något med den döde, och utrycker 
sig t.o.m. så starkt att man menar att kyrkan måste bemöta de uppfattningar som 
menar att ”begravningen skulle vara ett handlande med den döde som inte saknar 
betydelse för dennes villkor i den andra världen” (Ett biskopsbrev om död och be-
gravning 1988, s. 10ff.). De uppfattningar om evigheten som finns hos brukarna 
vittnar å ena sidan om, att begravningsgudstjänsten har förmåga att handla med den 
döde: ”som att följa någon till tåget” (Änka 1), ”För mig betyder det en bekräftelse 
av XX att han kommer att bli uppväckt” (Änka 13). 

Båda dessa verkar använda sig av begravningsgudstjänsten som övergångsrit i 
mycket traditionell form. Bilden av tåget ger utan tvekan upplevelsen av denna rit 
som en resa, och för Änka 13 verkar begravningsgudstjänstens uppgift vara att 
åstadkomma något med hennes make, den bekräftar att han blir uppväckt. Här finns 
brukare som använder övergångsriten på ett sätt som reformationen tar avstånd ifrån. 
Det är intressant att konstatera att detta inte har något att göra med den dödes per-
sonliga tro. Änka 1:s man var agnostiker och Änka 13:s man var ”inte särskilt kyrk-
lig”. 

De tankar om evigt liv för den döde som återfinns bland brukarna har i övrigt 
uteslutande att göra med bilden av evigheten som en plats där man återförenas med 
tidigare döda anhöriga. Förutom tankar om att den döde ”på något sätt” fortfarande 
är närvarande, finns det väldigt lite resonemang kring livet efter döden. Det finns i 
detta material ingen uttalad upplevelse av att Jesu Kristi död och uppståndelse för-
vandlar döden och gör den till evighetens port. Här möts inte brukare och producent 
helt. Det finns inget som tyder på att detta utgör ett kvalitetsproblem för brukarna. 
Man använder sig av handlingen och tillskriver den även sin egen tolkning. Om 
detta är ett kvalitetsproblem för producenten beror på vilken som är den övergripan-
de intentionen – den att vara ett redskap i sorgen och på så sätt hjälpa människor 
från död till liv – eller den att vara ett synligt uttryck för, och en förmedlare av, tron 
på Jesus Kristi seger över döden. Det verkar vara så att begravningsgudstjänsten 
fungerar som en rit som tål olika tolkningar. 
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5.2 Vad är ritens centrum? 

Rit är en handling som kan rymma flera olika tolkningar. Överlåtelsen är ett tydligt 
exempel på detta. Frågan är om det ens från producentperspektiv är solklart hur man 
ska tolka överlåtelsen. Helt klart är dock att man upplever överlåtelsen som centrum 
i riten från producenthåll. Hur är det för brukarna? Man skulle ha kunnat tro att det 
snarare handlade om avskedet vid kistan, då alla får gå fram och ta adjö och lägga 
blommor. Vid detta tillfälle är det de anhöriga som agerar, och utifrån tanken att 
riten handlar om att göra, är kroppens kunskap, så skulle man kunna tänka sig att 
detta upplevdes som det viktigaste. Men i detta material finns även ett påtagligt 
intresse för hur överlåtelsen gestaltats. 

Vad är då ritens centrum för brukaren? Det går inte att finna något tydligt cent-
rum för brukarna. 

På en rak fråga om vad som var viktigast svarar man väldigt olika. Ibland är det 
någon särskild sång, eller prästens tal, eller att alla var där eller så svarar man: – Jag 
kan inte säga något särskilt, det kändes ljust. Det är viktigt att begravningen är per-
sonlig, individen får allt större utrymme, detta bekräftar flera undersökningar (Gus-
tafsson 2003 och Davidsson Bremborg 2002). Det finns många sådana exempel 
också i detta material. Det handlar både om personliga attribut på kistan och vikten 
av att musik och tal gör den döde närvarande och tydlig. Det går inte att säga att en 
del av begravningsgudstjänsten fokuserar individen mer än någon annan. Även över-
låtelsen ska gestaltas personligt, så att det stämmer med den döde. Änka 3 ”Vi hade 
inte det där av jord är du kommen, vi hade kvistar från trädgården i stället.” För 
producenterna är handlingen, att överlämna den döde i Guds händer, det centrala, för 
brukarna är det den döde som är centrum. Detta kan vara ett uttryck för att man har 
olika roller. För producenterna är det viktigt att uttrycka separationen på ett tydligt 
sätt, medan brukarna vill hålla fast vid upplevelsen av att den döde är närvarande så 
länge som möjligt, man vill inte separera. Här tydliggörs ett problem med att helt 
låta brukaren bestämma, ett problem som man inom tjänsteforskningen är mycket 
medveten om. Tjänsteforskningen fokuserar brukaren, men detta innebär inte att 
brukaren alltid har rätt. Sändarens perspektiv kan medverka till att tjänsten utvecklas 
till brukarens fördel på ett sätt som brukaren inte själv har möjlighet att bedöma. 

Eftersom överlåtelsen är central så uppfattar producenten det som viktigt att styra 
den rituella handlingen som gestaltar detta. Änkling 6 vill ha en annan symbol, 
medvetet för att ge handlingen en något annan innebörd. ”Det blir en ljusare min-
nesstund, man klipper inte av på samma sätt!” Biskopsmötet har sagt nej, det gör 
avkall på överlåtelsen som separationsrit, prästen är tveksam, men är tvungen att ge 
sig. Om handlingen ska vara det konstanta medan tolkningen varierar, måste hand-
lingen finnas kvar som något igenkännbart. Motståndet från producenthåll att byta ut 
mull och kors är ur den aspekten viktig ur kvalitetssynpunkt. Samtidigt som en sten-
hård vägran att gå brukarna till mötes inte skulle vara möjligt. Det är troligt att upp-
levelsen av att få viktiga önskemål tillgodosedda är en förutsättning för att det kultu-
rellt sanktionerade ritledarmandatet ska kunna upprätthållas. Det är så man gör i den 
här kulturen – väljer. Valet är en särskild viktig del inom den privata samhällssfären. 
Det förutsätts att individen väljer, vilket gör det problematiskt när kyrkan säger nej. 
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5.3 Vikten av att få välja – och att få slippa välja 
Låt oss stanna upp en stund inför detta att änklingen som inte vill ha tre skovlar 
mull, helt enkelt inte ger sig. Det finns mycket i materialet som tyder på att brukarna 
menar sig ha rätt att bestämma. De gör denna begravningsgudstjänst till sin, och 
räknar med att bli tagen på allvar med sina önskemål. ”Han hade ju frågat mig före, 
hade jag tänkt mig för då kunde jag ju ha sagt till honom att han inte behövde ha 
någon personlig uppfattning.” (Änka 11, om prästen) Biskopsmötet menar att be-
gravningsgudstjänsten måste utformas i samarbete med de anhöriga och att det mås-
te finnas ett möte mellan människors behov i sorgesituationen och kyrkans tros-
budskap. Här uppstår en slags förhandlingssituation, som kan skapa en konflikt 
mellan övergripande principer och praxisnivå. Man menar t.o.m. att samarbetet 
mellan präst och sorgehus bör intensifieras. Man ser arbetet med begravningsguds-
tjänsten som ett led i sorgearbetet och menar att begravningen måste utföras så att 
den blir meningsfull för den sörjande. Det finns m. a. o. en klar samstämmighet när 
det gäller önskan om samverkan. 

Även beträffande vikten av att välja så verkar producent och brukare vara relativt 
överens. ”Ofta vill folk vara med och bestämma, ibland säger de att vi vet inte du får 
bestämma och då försöker man dra in dem och få dem att tänka själva …” (Präst 2) 
Det är tydligt att det är mycket viktigt för brukarna att få välja. Detta är dock inte 
helt oproblematiskt. Det finns tillfällen då brukaren verkligen inte vill bestämma, då 
man vill förlita sig på att något större bär, man vill inte bara få respekt för sina val 
utan även ha tryggheten i en tradition och hos en ritledare som vet hur det går till 
och står stadigt i det svåra. 

Begravningsgudstjänsten upplevs ibland som en prestation. Det är viktigt att det 
är bra och att andra tycker att det är bra. Det handlar om att ”ge XX bästa möjliga 
sorti” (Änka 2). Man ska hedra den döde, den döde ska bli tydlig och komma till sin 
rätt. Jag uppfattar det inte så att det är producentens intention att brukaren ska pres-
tera en bra begravningsgudstjänst. Men genom att lägga för mycket ansvar på bru-
karna kan prästen bidra till den upplevelsen. Valfriheten kan på så sätt förstärka 
upplevelsen av begravningen som en prestation. 

Änka 7 
Något som är jobbigt och som jag tänkte på det är ju när prästen kommer 
hem och så alla frågor som kommer: Hur vill du ha det och hur vill du ha 
det? Vilka ord ska jag använda vid överlåtelsen? Ska vi ta adjö här eller där 
ska vi ha skovlar eller kors? Det blir jättejobbigt därför jag vet inte jag är 
inte så insatt och då är det jag alldeles ensam som ska bestämma det. 

Man kan tolka det så att Änka 7 upplever att prästen abdikerar från sin ritledarefunk-
tion. Det ska finnas lyhördhet, men också kompetens hos producenten. Man kan ana 
en viss yrvakenhet när det gäller att vara professionell i ett system där brukaren 
förutsätts välja. 

För att brukaren ska uppleva kvalitet krävs en balansgång mellan flexibilitet och 
tydlighet hos producenten. Vilka konsekvenser får detta för prästens roll? 
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5.4 Prästens roll 
Brukarna ger prästen en större roll än vad jag förväntade mig, både utifrån min ana-
lys av värderingar i det senmoderna samhället och utifrån rådande ritforskning. Stål-
handske (2005) är tydlig med att ritledarens roll är att vara en möjliggörare bland 
brukare som får vara tydliga subjekt. Det är i det här sammanhanget viktigt att påpe-
ka att Stålhandske diskuterar nya riter, medan denna undersökning fokuserar en rit 
som finns och som har en stark historisk förankring. I prästintervjuerna är det dock 
tydligt att man strävar efter att bemyndiga brukarna. Det finns tillfällen där brukarna 
upplever sig få för litet utrymme men också exempel på när de får för mycket. Möj-
ligen är det så att ritledarens roll vid just begravningsgudstjänsten är starkt påverkad 
av den speciella situationen där människor känner sig extra utsatta och sårbara. Man 
skulle kunna tro att detta är ett resultat av att de intervjuade tillhör en äldre genera-
tion med en annan syn på auktoritet än de som är yngre och mer präglade av det 
senmoderna tänkandet. Det är dock intressant att notera att dessa äldre damer och 
herrar har en mycket bestämd uppfattning om hur prästen ska bete sig. Samtidigt 
som prästen ska finnas som någon att luta sig emot så ska prästen vara ett lyhört 
redskap som förväntas samverka med de anhöriga och förverkliga deras önskan. 
Man ser inte prästen som en auktoritet, utan snarare som en tjänsteman/kvinna som 
förväntas leverera en tjänst med hög kvalitet. Det finns ett starkt fokus på prästens 
roll. Relationen till prästen har stor betydelse för de anhörigas möjlighet att tillgodo-
göra sig begravningsgudstjänsten. Det prästen säger är mycket viktigt. Man minns 
det och refererar till det. Det upplevs dock inte automatiskt som något bra, bara för 
att det är en präst som har sagt det. Får man inte det man förväntar sig är domen hård 
– då har prästen förstört hela begravningen. 

Detta att planeringen av begravningsgudstjänsten i så stor utsträckning sker i 
samverkan, gör att producenten och brukarnas olika uppfattning kan bli ”kreativa 
motsättningar” där producenten ger motstånd utifrån sin kompetens, samtidigt som 
de anhöriga ges en möjlighet att driva igenom sina önskemål. I detta möte kan något 
nytt uppstå. En av prästerna jag intervjuade berättar om en begravning av ett litet 
barn där man samtalat mycket om hur man skulle utforma begravningsgudstjänsten 
så att den fick fungera som en möjlighet att lämna ifrån sig och kunna gå vidare. 
Man sökte en handling som skulle kunna hjälpa föräldrarna och fann den: ”på slutet 
lade föräldrarna på locket på kistan och då var det färdigt, vi pratade mycket om 
hur begravningen skulle kunna fungera så att dom fick lämna ifrån sig och det blev 
så” (Präst 2). När det gäller änklingen som ville ha blommor i stället för mull påver-
kades brukaren ritens utformning på ett sådant sätt att det skulle kunna leda till en 
förskjutning i tolkningen av riten. Det tonar ner funktionen av att uttrycka separa-
tion. Pågår här ett förhandlande av värden? Till viss del är det så. Framförallt finns 
här möjlighet till en kontinuerlig produktutveckling som skulle kunna leda till att 
producent och brukarperspektiv alltmer närmar sig varandra. Detta skulle, i före-
kommande fall, kunna leda till kvalitetshöjning. Detta förutsätter att det finns ly-
hördhet från producenthåll och förtroende från brukarhåll. Det finns en hel del i det 
här materialet som tyder på att det verkligen förhåller sig på det viset. 
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5.5 Det talade ordet 
Det talade ordet visade sig viktigare än vad jag utifrån min teoretiska förståelse först 
trodde. Griftetalet har en central plats i den av producenterna utformande riten. Det 
talade ordet har dessutom generellt sett en central plats i en luthersk kyrka. Man 
skulle ha kunnat anta att den envägskommunikation som predikan utgör, inte hör 
hemma i ett senmodernt samhälle där människor kräver att få välja och kommer till 
riten med sin egen tolkning. Det är dock inte predikan som envägskommunikation, 
och inte heller som utläggning av bibeltexten, som brukarna bekräftar betydelsen av. 
Brukare och producent möts i upplevelsen av att det talade ordet i sig är viktigt. Det 
är dock av stor betydelse för upplevelsen av kvalitet att prästen utformar sitt griftetal 
utifrån det han eller hon fått ta emot i samtalet. Det handlar om att leverera det bru-
karna förväntar sig – men i förädlad form. Prästen ska ”göra något” av den informa-
tion som givits. Det är viktigt att man upplever att man får tillbaka något mer än det 
man givit, så att begravningsgudstjänsten inte blir något som brukaren själv preste-
rat. Det personliga tilltalet är viktigt, men det är tydligt att det också finns förväntan 
på en ritledare som skapar det trygga rummet och att upplevelse och handling är 
viktigt. Rit är framför allt handling – detta är inte något som motsägs av brukarper-
spektivet. Det motsägs inte, men bilden modifieras. För brukarna är det talade ordet 
och det personliga tilltalet centralt. Utifrån detta blir det rimligt att tala om att riten 
handlar om både kropp och tanke, både känsla och tolkning, att det rituella uttryck-
ets styrka ligger i att det, som Driver uttrycker det, är en synkronisering av tanke 
känsla och kropp, och på så sätt kan ge en integrerande kunskap (Driver 1991, 
s. 80ff ). 

5.6 När den rituella bearbetningen uteblir 
För brukarna verkar det vara viktigt att det får ta tid. Man vill hinna med för att 
kunna tillgodogöra sig begravningsgudstjänsten. Detta stämmer väl med Danbolts 
norska undersökning som dessutom visar att de som haft ett rikt antal rituella hand-
lingar under tiden fram till begravningen upplever begravningen mer positiv än 
andra. Det finns skäl att tro att Änkling 2 hade kunnat tillgodogöra sig begravningen 
på ett helt annat sätt om han hade fått ta del av en rit i samband med att begrav-
ningsbyrån kom och hämtade hans hustrus kropp. 

Änkling 2 
Själva begravningen för mig var den vanliga ritualen som man varit med om 
så många gånger. Jag tog inte avsked då det hade jag gjort innan. Hon dog 
hemma och det värsta var när doktorn kom och hämtade henne och bar ut 
henne och jag kände att hon kommer aldrig tillbaka. Det var fruktansvärt … 
(gråter mycket, svårt att prata) … Det var det värsta … Egentligen själva be-
gravningsakten det var bara en ritual bara som man går igenom som man 
känner till den var inte så svår för mig, det svåra hade redan passerat. 

I dödens närhet är riten ibland det mest effektiva. Jag menar att Änkling 2 uttrycker 
en brist på rit. Om ritens förmåga att bearbeta och härbärgera det definitiva berättar 
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även Änka 6. När det inte finns något mer att göra när allt egentligen redan är för 
sent, så finns ändå riten. ”Om man inte hade någon begravningsgudstjänst alls så 
skulle det kännas väldigt tomt. Då skulle man ännu mindre känna att man hade sagt 
adjö.” (Änka 6). Utan tvekan har den rituella handlingen en förmåga att vara tera-
peutisk i betydelsen läkande och bearbetande. I detta möts brukare och producent. 
Producent och brukare är utifrån detta dessutom, överrens om att rituella handlingar 
mellan dödsfallet och begravningen kan vara av stor betydelse för sorgearbetet. 
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6. Brukar- och producentperspektivet i relation 
till begravningsgudstjänsten som övergångsrit 

6.1 Upplevelse av liminalitet 
Jag har valt begreppet liminalitet för att fördjupa förståelsen av övergångsritens 
funktion i ett senmodernt samhälle. Mitt sätt att använda mig av begreppet liminali-
tet utgår från Turner och Stålhandskes förståelse av Turner. Finns det sådant i mitt 
brukarmaterial som skulle kunna bekräfta att begravningsgudstjänsten som över-
gångsrit och upplevelsen av liminalitet är ett relevant sätt att analysera upplevelsen 
av kvalitet? 

Övergångsritens liminala rum kännetecknas av att det finns ett tydligt före och ett 
tydligt efter, en tydlig gräns mellan innanför och utanför. 

Änka 2 
Just det här med avskedstagandet vid kistan det är också lite att man värjer 
sig, är det sant, är det verkligen sant, att han ligger där. Visst är det det … 
det vet man ju … men … Innan kändes det nervöst högtidligt och liksom att 
man värjde sig lite gick in i sig själv att nu ska jag liksom … man värjer sig 
mot hela situationen. Men jag visste ju att jag skulle klara det och jag ville 
det, det skulle aldrig falla mig in att avstå eller något sådant men det är som 
en tröskel. 

Just uttrycket tröskel beskriver på ett uttrycksfullt sätt upplevelsen av denna gräns 
mellan innanför och utanför. Det handlar om att ta sats och sedan kliva in i något 
helt annat. 

Änka 9 talar om begravningsgudstjänsten som dagen D. När hon ska beskriva hur 
hon upplever att denna dag markerar en avgörande förändring en gräns, använder 
hon sig av båda händerna och drar ett lodrätt sträck genom luften. 

Änka 9 
Innan låter man dagarna bara gå, man kan inte ta något beslut för det finns 
ingen tid före den där dagen, det är bara dagen D, sedan får man försöka 
starta om, men inte tycker jag det blir bättre. 

Änka 1 
När vi kom ut ur kyrkan kändes det konstigt på något sätt, både skönt och 
tungt en stor tomhet på något vis det blev så definitivt. 

Här finns en tydlig upplevelse av efteråt, att man kliver ut ur ett sammanhang där 
något avgörande har hänt, något har blivit definitivt. Utan tvekan finns upplevelse av 



Brukar- och producentperspektivet i relation till begravningsgudstjänsten som övergångsrit 

Diakonivetenskapliga institutets skriftserie 13 76 

denna gräns i materialet. Det verkar också som det finns upplevelse av liminalitet i 
betydelsen av att man kliver in i ett rum där det sker någon form av förändring. 

Tidigt i mitt materialinsamlande blev det tydligt att det inte var möjligt för mig 
att bara använda mig av den aspekt som jag har valt att kalla upplevelse av ritens 
förnyande kraft för den enskilde. 

I mina tidiga intervjuer mötte jag dock tydliga upplevelser av begravningsguds-
tjänsten som relaterar sig till ett mer traditionellt användande av övergångsriten. Det 
handlade bl. a. om vikten av den sociala manifestation som begravningsgudstjänsten 
utgör, och uppfattningen att döden inte är riktigt verklig och sann förrän begrav-
ningsgudstjänsten är över. Detta betyder inte att ritnivån decorum råder. Decorum 
befäster sociala roller och social status. Begravningsgudstjänsten uttrycker en social 
manifestation av en förändring av den sociala identiteten. Detta traditionella sätt att 
se på övergångsritens funktion var tydligare än jag förväntat mig hos brukarna. 

6.2 Upplevelse av ritens förmåga att gestalta social 
förvandling 
Det finns i brukarmaterialet, tydliga uppfattningar om att den döde inte är riktigt 
död, inte helt har lämnat de levandes gemenskap, förrän begravningsgudstjänsten är 
över. Dotter 1: ”Jag visste att han låg där och log”, Änka 11: ”Det var det sista vi 
bjöd på tillsammans”, Änka 4: ”Det var sista gången hela familjen var samlad.” 
Dessa uppfattningar verkar bekräfta en upplevelse av ritens förmåga att gestalta 
social förvandling. Separationen är inte gjord. Den döde är fortfarande med, för sista 
gången. Begravningsgudstjänsten verkar ha förmågan att fungera som en separa-
tionsrit. När man kliver in i begravningen är den döde socialt sett fortfarande en del 
av de levandes gemenskap. Efter en stund av liminalitet så återgår man till livet på 
ett nytt sätt och då är den döde definitivt död. Övergångsriter verkar hävda att det 
biologiska livet inte är lika bestämmande som det sociala, menar Bell (1997). Här 
finns drag av detta. Här finns dessutom tydliga exempel på upplevelser av det som är 
nödvändigt för att övergångsritens förmåga att gestalta social förvandling ska funge-
ra, d.v.s. att den är kulturellt sanktionerad. Ett av skälen till att man vill ha begrav-
ningsgudstjänst är att det hör till, det är så man gör i vår kultur. 

Änkling 5 
… barna har döpts och barnbarna har döpts och man är själv konfirmerad 
på något sätt att även om jag inte har en stark tro så något är det i alla fall 
som gör att jag är fäst vid de där ceremonierna. 

6.3 Upplevelse av ritens förnyande kraft för individen 
Det finns även beskrivningar av upplevelse av en liminalitet som har en hälsobring-
ande betydelse för den enskilde, i materialet. 
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Änka 1 
Ja, att ta ett avsked alltså. Det blir inte det avskedet när man skiljs vid lasa-
rettet. Det här blir ett annat avsked i kyrkan. Det blir djupare på något sätt, 
det harmoniserar med mitt inre på något … jag själv känner inom mig att jag 
blir lugn och trygg och … jag tänker tillbaka och bearbetar och känner att 
det blir bra inte jämt men ibland kommer det och då är jag i kyrkan, då sitter 
jag där alltså och då bearbetar jag … när vi kom ut ur kyrkan kändes det 
konstigt på något sätt, både skönt och tungt, en stor tomhet på något vis, det 
blev så definitivt. 

Det händer något med den enskilde individen. För Änka 1 verkade begravningsguds-
tjänsten skapa ett utrymme där hon fick hjälp att komma i kontakt med sina egna 
djup. Det var en upplevelse som gav kraft då och som hon dessutom kan återvända 
till för att få hjälp att bearbeta det som hänt. Eller Änka 7 ”Man måste känna liksom 
att det blir ett avslut.” Det ska kännas, det ska ge något. Begravningsgudstjänsten 
gör något med mig som hjälper mig att släppa taget och gå vidare. Änkling 5 beskri-
ver: ”samtidigt som det är förfärligt jobbigt så är det ju fint.” 

Detta är tydligt, att trots att det är svårt upplevs det som vackert. Davies (2002) 
talar om att begravningsgudstjänstens styrka ligger i att man får konfrontera det 
svåra i skydd av sångerna orden och liturgin och att livet efter denna upplevelse 
aldrig blir detsamma. Kanske är det upplevelsen av att våga vara sårbar och öppen, 
att livet på en stund blir äkta och på riktigt, som ger upplevelsen av att det är vackert 
mitt i det mörka. 

Här finns utan tvekan exempel på upplevelse som man skulle kunna beskriva 
som upplevelse av liminalitet som en förnyande kraft en liminalitet som förmår 
gestalta social förvandling. Jag menar att jag på detta sätt fått brukarperspektivets 
”tillåtelse” att använda teorin om de båda liminala aspekterna för att resonera kring 
begravningsgudstjänstens kvalitet på ett sätt som skulle kunna utveckla tjänsten till 
brukarens fördel. Jag använder så begreppet liminalitet som ett sätt att förstå begrav-
ningsgudstjänstens betydelse för individen. Jag låter dessutom det empiriska materi-
alet påverka och vidareutveckla detta begrepp. 

6.4 Betydelsen av att våga förlora kontrollen 
Det finns i materialet intressanta berättelser om när upplevelsen av ritens förnyande 
kraft helt uteblir. Stålhandske menar att för att kunna kliva in i upplevelsen av limi-
nalitet så måste man stå ut med att inte ha full kontroll (Stålhandske 2005, s. 315). 
Dotter 1 är intressant i det sammanhanget. Hon hade full kontroll, hade planerat allt, 
många andra grät, men inte hon. Det enda som känslomässigt berörde henne var den 
psalm som prästen föreslagit, det enda hon inte planerat själv. Hon vittnar om svå-
righeten att kunna tillgodogöra sig en begravning där man själv har full kontroll. 
Stålhandske pratar om det rituella rummet som ska organiseras på samma sätt som 
en terapeut organiserar det terapeutiska rummet (Stålhandske 2005, s. 330). Om 
prästen abdikerar från att vara den som organiserar det rituella rummet, eller inte 
lyckas få mandatet, finns det ingen möjlighet för de sörjande att förlora kontrollen 
en aning, släppa taget om vardagsbestyren och kliva in i upplevelsen av liminalitet. 
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Upplevelse av liminalitet har naturligtvis även att göra med den enskildes allmänna 
förmåga att kunna släppa kontroll. 

Änka 10 
Jag såg på de närmast anhöriga och tänkte att någon måste vara stark och 
den uppgiften har jag fått jag fick t.o.m. trösta en väninna jag tänkte – ska 
jag också börja. Prästen pratade ditt och datt och jag fattade ingenting. 

Man kan anta att Änka 10 brukar ha en kontrollerande roll, och har extra svårt för att 
släppa taget. 

Det som hjälper människor att släppa kontrollen och som skapar upplevelsen av 
det trygga rummet, verkar i stor utsträckning vara att man får förtroende för ”sin” 
präst. Det är prästen som tar ”hand omkring en” och som skyddar de anhöriga. 

Änka 9 
Och så vet, sa hon, att det är ingen som kommer fram och får röra dig efter 
att dom lagt blommor på kistan, dom kommer inte i närheten av dig förrän du 
kommer ut, då får dom göra vad dom vill men inne i kyrkan är du fri. Och så 
fick de andra gå ut först och vi gick sist och det var en bra ide, det var helt 
fantastiskt. 

Riten kan inte leva utan en skyddad plats, ”ritual space”. Visst finns det upplevelse 
av kyrkorummets betydelse: 

Änka 13 
Jag kan inte tänka mig att vara någon annanstans än i kyrkan, det är så hög-
tidligt och lugnt med det där stora rummet. 

Kyrkorummet är viktigt, men verkar inte räcka för att skapa upplevelsen av en skyd-
dad plats där jag vågar tappa masken och vara äkta. Det är ingen tvekan om att man 
uppfattar att det finns ett speciellt rum. Det är rimligt att anta att klockringningen 
upplevs som en ritsignal, men det verkar som om kyrkklockor och kyrkorummet 
uttrycker högtidlighet och distans i fösta hand. För att det ska bli en bra balans mel-
lan distans och närhet krävs att prästen lyckas skapa närhet. Det verkar också vara så 
att personligt vald musik bidrar till att skapa denna närhet. De andra som kommit till 
begravningen bidrar också till upplevelsen av det skyddade rummet. 

Änka 3 
Man blir liksom lite innesluten av alla som kommer. 

Änka 6 
tack vare att man har vänner och släkt omkring sig, så klarar man av det, 
man håller ihop på något sätt. 

Närvaron av viktiga andra är något som ger goda inre upplevelsekvaliteter. Balansen 
mellan närhet och distans, är grundläggande för upplevelsen av begravningsguds-
tjänstens kvalitet. Det finns dock ingen antydan i materialet av upplevelse av att det 
skulle vara för personligt eller att det skulle ha funnits för lite distans. Det handlar 
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snarare om besvikelser över att inte ha kunnat vara helt känslomässigt närvarande. 
Änka 12 är ett tydligt exempel på detta. Hon upplevde begravningsgudstjänsten som 
något som hon skulle ta sig igenom, det handlade för henne om att bita ihop och stå 
ut. Hon uttrycker en tydlig besvikelse över att inte kunna ta till sig begravningsguds-
tjänsten att inte få ut något av den. 

Änka 7 upplever begravningsgudstjänsten som ett skådespel med stora duktig-
hetskrav: ”Då sa mina barn att då uppför vi oss.” Stålhandske menar att förutom att 
kunna stå ut med att inte ha full kontroll, så måste man i någon mening kliva bort 
från de sociala konventioner man annars styrs av, för att kunna uppleva liminalitet 
(Stålhandske 2005, s. 206). Änkling 4 bryter sina normala mönster: ”själv gråter jag 
aldrig, men det gjorde jag då.” Änka 7 får dock ett tydligt budskap från sina barn: 
släpp inte kontrollen, håll masken. Jag menar att det är rimligt att tolka det så att de 
därigenom omedvetet, men mycket tydligt, ger henne budskapet: – Kliv inte in i det 
liminala rummet! Här verkar ritdimensionen decorum dominera. Stålhandske menar 
att den sociala förutsättningen för den liminala upplevelsen bl. a. är att deltagarna 
överskrider de sociala konventionerna. Änka 7:s upplevelse bekräftar detta. 

Efter denna upplevelse av en begravning där det känts som om hon bara måste 
uppföra sig ibland en massa folk, bestämmer hon sig sedan för, att på hennes be-
gravning ska det vara annorlunda. 

Här blottläggs dessutom en konflikt mellan begravningsgudstjänstens uppgift att 
hedra den döde å ena sidan, och dess förmåga att bearbeta sorgen och fungera läkan-
de för de anhöriga, å den andra. Det som var den dödes sista önskan är kanske inte 
detsamma som de närmast anhöriga behöver i sin sorg. För änkans anhöriga kanske 
det är väldigt viktigt att det är öppet för många, och då har hon bestämt att på sin 
begravning ska det vara i kretsen av de närmaste. 

6.5 Relationen mellan ritens förnyande kraft för 
individen och dess förmåga att gestalta social 
förvandling 
I vilket förhållande står den inre individuella upplevelsen av den bearbetande läkan-
de effekten till upplevelsen av att det också sker någon slags social bekräftelse? Det 
verkar utan tvekan vara viktigt för den personliga bearbetningen att övergångsriten 
fortfarande fungerar som en övergångsrit i mer traditionell mening, d.v.s. att den är 
förankrad i och bekräftad av kulturen som helhet. Begravningsgudstjänstens hälso-
bringande förmåga verkar till viss del vara beroende av upplevelsen av att haka i 
något som är större. Enligt Bell så är ritualisering ett sätt att handla som verkar stöd-
ja auktoriteten hos de krafter som härrör bortom den omedelbara situationen (Bell 
1997, s. 81). Den individuella betydelsen har att göra med upplevelsen av att det 
sker något som blir definitivt: Att få hjälp att uppleva en god separation – att göra ett 
vackert avsked, är beroende av att det händer något i begravningsgudstjänsten som 
gör döden definitiv för den enskilde. Det handlar inte bara om att man har fått möta 
det svåra i en vacker omgivning, under ledning av en god ritledare. Jag menar att 
förståelsen av ritens förmåga att gestalta social förvandlig och göra döden definitiv, 
är grundläggande för dess terapeutiska funktion. Förståelsen av begravningsguds-
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tjänsten som något som gör döden definitiv är i sin tur beroende av att det är en 
handling som i någon mening är förankrad i kulturen som helhet. Det betyder att 
övergångsritens förnyande kraft för den enskilde individen är beroende av att ritens 
förmåga att gestalta social förvandling också fungerar. 

Den individuella funktionen är beroende av den kollektiva funktionen, att den 
fungerar som någon form av projektion av gemensamma värderingar enligt Durk-
heims modell, eller uttrycker ett gemensamt minne för att tala med Hervieu-Léger 
(2000). Det betyder inte att det med nödvändighet måste vara Svenska kyrkan som 
är ritförvaltare. Det behöver dock vara en kyrka som har en relation till den domine-
rande kulturen (Bäckström 2000). Det verkar inte vara av avgörande betydelse att 
begravningsgudstjänsten är förankrad i budskapet om Jesu Kristi död och uppstån-
delse. Det är dock svårt att se vilken organisation som skulle kunna axla Svenska 
kyrkans mantel när det gäller att vara ritförvaltare i Sverige idag. 

Den traditionella synen på övergångsriten, som något som gestaltar en förändring 
av social roll, är viktig – men den räcker inte. Det räcker inte att begravningsguds-
tjänsten genomförs på ett för den sociala gemenskapen korrekt sätt. Det är viktigt att 
det är något som ”hör till”, att det är så man gör i den här kulturen. Men det räcker 
inte. Den finns ett krav på att begravningsgudstjänsten ska ge något, att det ska upp-
levas som ett vackert sista avsked, att den döde ska vara närvarande på ett sätt som 
stämmer överrens med dennes personlighet. Det finns en stark önskan att kunna vara 
känslomässigt närvarande. I någon mening, och i varierande grad, vill man dessutom 
bli skyddad och omhändertagen. Även dessa 70- och 80-åringar blir besvikna på 
riten om den inte ger det de hade tänkt. Det finns inget skäl att tro att detta krav 
kommer att minska när den generation som växt upp i det senmoderna samhället blir 
gamla. Det finns snarare skäl att tro att denna generation kommer att vara ännu mer 
tilltalade av begravningsgudstjänstens kvaliteter i relation till hälsa och inre upple-
velsekvaliteter. 
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7. Avslutning 

Syftet med denna uppsats har varit att komplettera befintlig forskning med kunskap 
om på vilket sätt de närmast anhöriga upplever begravningsgudstjänsten såsom den 
förvaltas av Svenska kyrkan i ett senmodernt Sverige. Detta har för det första skett 
genom en teoretisk analys av ritens plats i ett senmodernt Sverige, och genom att 
tillföra begreppet liminalitet för att förstå kvalitetsaspekter i relation till begrav-
ningsgudstjänsten. Det har för det andra skett genom en materialgenomgång med 
intervjuer där producent – och brukarperspektivet kompletterar varandra, en förut-
sättning för att kunna tala om total kvalitet. 

Brukarperspektivet kan sammanfattas på följande sätt: Begravningsgudstjänsten 
är något man gör för den dödes skull och ett tillfälle där den döde fortfarande är 
tydligt närvarande i någon mening. För att begravningsgudstjänsten ska kunna fun-
gera som ett redskap i sorgearbetet är det viktigt att det finns en upplevelse av ett 
tryggt och vackert rum, att det finns en präst att luta sig mot som säger rätt saker, 
d.v.s. talar om den döde, att det är rätt musik som spelas d.v.s. musik som står i 
relation till den avlidne, och att man känner sig omsluten av viktiga andra. För att 
begravningsgudstjänsten ska upplevas vara bärare av hög kvalitet är det dessutom 
viktigt att den är förankrad i kulturen som helhet, att det är så här man gör i den här 
kulturen. Samtidigt verkar valfriheten upplevas som helig, som en okränkbar rättig-
het som inte kan ifrågasättas. Det som händer mellan dödsfallet och begravnings-
gudstjänsten påverkar även detta upplevelsen av begravningsgudstjänstens kvalitet. 
Både tidsrymden och rituella handlingar kan vara viktiga. 

Då ritforskningen kring övergångsriter relateras till Svenska kyrkans intention 
med begravningsgudstjänsten d.v.s. producentperspektivet, framträdde följande 
sammanfattande beskrivning: Begravningsgudstjänsten är en rit vars funktion är att 
i ett offentligt, men skyddat, rum, ge en integrerad erfarenhet av livets seger över 
döden, för både individ och kollektiv, grundat i tron på Jesu Kristi död och uppstån-
delse. 

Sedan brukarperspektivet relaterats till Svenska kyrkans intention med begrav-
ningsgudstjänsten samt till aktuell ritforskning om övergångsritens funktion, med 
särskilt avseende på begreppet liminalitet har en rad kvalitetsfaktorer kunnat urskil-
jas, vilket jag kommer att redogöra för i följande avsnitt. 

7.1 Några kvalitetsfaktorer – med brukarperspektivet 
som utgångspunkt. 
Med brukarupplevelsen som utgångspunkt, har jag tentativt formulerat sju centrala 
kvalitetsfaktorer, i relation till Svenska kyrkans begravningsgudstjänst, då resultatet 
från intervjuerna har relaterats till producentperspektivet och begreppet liminalitet. 
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Jag är väl medveten om den kvalitativa undersökningens begränsningar när det gäll-
er generaliserbarhet. 
 
Begravningsgudstjänstens kvalitet är beroende av att: 
1) Den upplevs vara en naturlig del av kulturen 
Det är viktigt för brukaren att begravningsgudstjänsten upplevs vara förankrad i 
kulturen som helhet, att man uppfattar begravningsgudstjänsten som ett naturligt, 
och vanligt, sätt att förhålla sig till döden. Begravningsgudstjänsten används som 
övergångsrit i traditionell mening i Sverige idag. Både producent och brukare möts i 
uppfattningen att begravningsgudstjänsten är en rit som förmår gestalta social för-
vandling. Separationen är inte gjord, den döde är fortfarande med – för sista gången. 
 
2) Det råder balans mellan närhet och distans 
När begravningsgudstjänsten förmår vara läkande och bearbetande, och ger möjlig-
het för de anhöriga att vara känslomässigt närvarande, släppa kontrollen och kliva ur 
de vanliga sociala konventionerna, när den ger något till en den enskilde, är den 
bärare av kvalitet. Detta förutsätter upplevelsen av ett tryggt rum, stödjande andra 
och förtroende för ritledaren. Den rituella handlingen i sig är bearbetande och läkan-
de. Balansen mellan närhet och distans är grundläggande för upplevelsen av begrav-
ningsgudstjänstens kvalitet. Den kvalitetsbrist som materialet berättar om handlar 
uteslutande om för lite närhet och för mycket distans. Det verkar ha uppstått en 
förskjutning av fokus från den döde till de anhöriga, och en betoning av begrav-
ningsgudstjänstens terapeutiska funktion, hos både producent och brukare. 
 
3) Prästen talar om den döde 
En av prästens viktigaste uppgifter är att tala om den döde så att de anhöriga känner 
igen sig. Det talade ordet och det personliga tilltalet är centralt. Utifrån detta blir det 
rimligt att tala om att riten handlar om kropp och tanke, känsla och tolkning, att det 
rituella uttryckets styrka ligger i att det, som Driver uttrycker det, är en synkronise-
ring av tanke, känsla och kropp, och på så sätt kan ge en integrerad och integrerande 
kunskap (Driver 1991, s. 80ff.). 
 
4) Det råder balans mellan trygghet och val 
Det är viktigt att brukaren får vara med och välja. Det är troligt att upplevelsen av att 
få viktiga önskemål tillgodosedda är en förutsättning för att det kulturellt sanktione-
rade ritledarmandatet ska kunna upprätthållas. Det är så man gör i den här kulturen – 
väljer. Det finns dock tillfällen då brukaren inte vill bestämma, då man vill förlita 
sig på att något större bär, man vill inte bara få respekt för sina val, utan även ha 
tryggheten i en tradition och hos en ritledare som vet hur det går till och står stadigt i 
det svåra. Det finns ett behov av att haka sig fast vid något större, vid ett gemensamt 
minne. Grundläggande är dock det förväntade utrymmet för individens egna val och 
tolkningar. Man kommer till begravningsgudstjänsten med sina egna tolkningar och 
förväntar sig att bli emottagen. Begravningsgudstjänsten verkar fungera som en rit 
som förmår vara traditionsförmedlare utan anspråk på trosbestämning. 
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5) Prästen fungerar som någon att luta sig emot – och som en 
tjänsteman som levererar 
Producent och brukare är överrens om att begravningsgudstjänsten bör utformas i 
samverkan. Brukarnas uppfattning tydliggör och nyanserar villkoren för denna sam-
verkan. Har de anhöriga specifika önskemål angående begravningsgudstjänstens 
utformning bör prästen agera som möjliggörare för dessa. Samtidigt ska prästen vara 
någon att luta sig emot och hjälpa de anhöriga att slippa ta ansvar och välja när detta 
skapar prestationskrav och distans. Man ser dock inte prästen som en auktoritet utan 
snarare som en tjänsteman/kvinna som förväntas leverera en tjänst. 
 
6) Det råder balans mellan ritens förnyande kraft för individen 
och dess förmåga att gestalta social förvandling 
Begreppet liminalitet är viktigt som ett sätt att förstå begravningsgudstjänstens bety-
delse för individen. Begravningsgudstjänsten uttrycker en social manifestation av en 
förändring av den sociala identiteten. Detta traditionella sätt att se på övergångsri-
tens funktion var tydligare än jag förväntat mig hos brukarna. Det finns även be-
skrivningar av upplevelse av liminalitet i betydelsen hälsobringande betydelse för 
den enskilde i materialet. Den individuella betydelsen påverkas av upplevelsen av att 
det sker något som blir definitivt, vilket i sin tur är beroende av att det är en handling 
som i någon mening är förankrad i kulturen som helhet. Begravningsgudstjänsten 
upplevs vara bärare av kvalitet när den förmår förena dessa båda liminalitetsaspekter 
– när det råder balans mellan ritens förnyande kraft och dess förmåga att gestalta 
social förvandling. 
 
7) Svenska kyrkans begravningsgudstjänst, på ett trovärdigt sätt, 
förmår uttrycka det omgivandet samhälles grundläggande värde-
ringar 
Enligt Durkheim fungerar riten som en projektion av samhällets gemensamma vär-
deringar, som en plats där dessa värderingar förmedlas och manifesteras. Enligt Bell 
står riten alltid i relation till en samhällelig kontext. Riten i ett reflexivt samhälle är 
oupplösligt förbundet med och står med nödvändighet i interaktion med världsbilden 
i detta samhälle (Bell 1997, s. 81). Det är påtagligt att när det gäller värderingar som 
är en tydlig produkt av det senmoderna samhället, möts producent och brukare. 
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att så länge som Svenska kyrkans begravnings-
gudstjänster står i ett dynamiskt förhållande till det omgivande samhället på ett så-
dant sätt att den, på ett utifrån sin identitet, trovärdigt sätt, förmår uttrycka detta 
samhälles grundläggande värderingar, så kommer kvalitet att råda. Producent och 
brukare kommer att mötas – eftersom de lever i samma värld och begravningsguds-
tjänsten kommer att vara förankrad i den gemensamma kulturen på ett sätt som är 
möjligt för brukaren att uppleva. I ett föränderligt samhälle måste då de gemen-
samma riterna förändras för att upplevas vara förankrade i det gemensamma min-
net, i den gemensamma kulturen. 
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7.2 Från död till liv – för vem? 
Det är väldigt viktigt att en begravning är vacker och ljus. Man värjer sig, för döden, 
för sorgen, för avskedet och för det definitiva. I biologisk mening är den döde natur-
ligtvis död långt innan begravningen. Detta verkar inte möjligt att ta till sig och 
försona sig med enbart logiska och rationella redskap. Det behöver vara ljust trots 
allt, trots att tomheten ”slår i” eller naturligtvis just därför. 

Änka 7 
Jag minns det när att det var jobbigt att hälsa på alla men sen när vi går in 
så är det lugnt och fint allting är vackert och fint. Vi hade en som spelade gi-
tarr och han spelade alla vackra visor vi kunde hitta på det var vackert det 
var bara vackert. 

Alla dödsriter verkar hävda någon slags livets seger över döden, menar Davies 
(2002). Dödsritens uppgift är att tala ord mot döden. Att det är ljust och vackert, 
verkar vara brukarnas sätt att uttrycka att detta har skett. Med hjälp av musik, 
blommor, ett vackert pyntat rum, rituella handlingar, ord, viktiga andra och en väl 
fungerande ritledare gestaltas – vad? producenterna skulle säga – livets seger. Bru-
karna skulle kanske snarare säga – det är nödvändigt att det är vackert för det lindrar 
fallet något, gör det något mindre ont att ta in dödens realitet. Både sändare och 
brukare möts i analysen: Det gör det lättare att stå ut med separationen. Begrav-
ningsritualets kraft ligger i att jag i skyddet av ett vackert rum, vacker musik, viktiga 
andra och under ledning av en trygg ritledare få möjlighet att/tvingas att, möta det 
svåra. Davies menar vidare att begravningsgudstjänstens kraft ligger i det faktum att 
döden är direkt konfronterad, tilltalad och så upplevd som något transcenderande. 
Jag får konfronteras med existensens skuggsidor och sedan återgå till livet igen, 
återuppstå till ett nytt liv, där jag får lämna något bakom mig och gå vidare. Det är 
inte framför allt den dödes resa från död till liv det handlar om, snarare de anhörigas 
sorgeprocess. Det har uppstått en förskjutning av fokus från den döde till de anhöri-
ga hos både sändare och brukare. 

7.3 Kommer det att skapas nya arenor för riter i ett 
senmodernt samhälle? 
När behövs riten? När är riten det mest effektiva sättet att hantera en situation? Man 
bör först undersöka hur ett samhälle eller en kultur ritualiserar, och sedan fundera 
kring varför ritualisering är det mest effektiva att göra, menar Bell (Bell 1997, 
s. 81ff.). Riten tar över när det övriga handlandet inte räcker till. I ett rationellt sam-
hälle där man upplever sig ha full kontroll är då riten inte lika nödvändig. I ett sam-
hälle där man uppfattar verkligheten som magisk och utanför mänsklig kontroll blir 
riten oftare ett nödvändigt redskap. Kan det vara så att det rationella industrisamhäl-
let gav en känsla av kontroll? Det rituella uttrycket blev inte så angeläget, förutom i 
dödens närhet då kontrollförlusten också i ett rationellt samhälle är väldigt påtaglig. 
I det reflexiva samhället gungar upplevelsen av kontroll, vilket skulle kunna betyda 
att det kan komma att finnas ett nytt behov av riter. Möjligen kan det vara så att det 
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senmoderna samhället blottlägger nya arenor för riten. Riter som inte bara handlar 
om bearbetande av död och sorg. Vi talar idag om kvalitetstid, upplevelse, självets 
reflexiva projekt etc. Om sökandet efter mening handlar om att söka en samman-
hängande berättelse om mig själv, kanske riten kan komma att uppfattas som det 
mest effektiva. 

När katastrofer kastar sörjande människor in i ett tillstånd som upplevs hopplöst, 
så sänder regeringar ut agenter för att stödja hoppet, inte minst genom media. De 
talar ”ord mot död” och tragedi genom att t.ex. reda ut varför saker har hänt och 
uttrycka orden ”detta ska aldrig få hända igen”. Nu har vi lärt oss något. Det är som 
om döden kan hanteras om den inte känns meningslös. ”Låt inte hennes död har varit 
förgäves!” Det visar hur viktigt hopp och optimism är för samhällets fortbestånd. Att 
ritualisera mänsklig optimism, uttrycka det verbalt och att dramatisera detta i dödsri-
tualer verkar vara en viktig mänsklig förmåga. 

Davies menar att en av de stora anledningarna till världsreligionernas framgång, 
ligger i deras förmåga att inte bara hantera frågan om döden, utan också i deras för-
måga att vända sorg till en möjlighet. Att ritualisera mänsklig optimism, uttrycka det 
verbalt och dramatisera det i dödsritualer är en stor mänsklig prestation, hävdar han 
vidare (Davies 1997, s. 20). Religionens styrka och livskraft ligger i dess förmåga att 
förse individ och samhälle med uttrycksmedel för denna adaption till döden! I dö-
dens närhet blir det tydligt att riten erbjuder redskap som är det mest effektiva sättet 
att förhålla sig till det som hänt. Samtidigt som det är många som vänder sig till 
kyrkan för att hantera döden ser vi dock hur nya riter utvecklas utanför den etablera-
de religiositeten. 

Utvecklingen av begravningsgudstjänsten, är ett exempel där kyrkan balanserar 
på gränser mellan ett nedärvt tolknings- och handlingsmönster och människors 
önskningar om att handla annorlunda eftersom de tolkar situationen annorlunda än 
vad kyrkan gör. Inför detta måste kyrkan ställa frågan till sig själv, hur långt kan den 
gå i anpassning och tillmötesgående utan att förlora sin själ, sin identitet. Svaret på 
den frågan är beroende på vilken roll Svenska kyrkan vill spela i ett sekulariserat 
och pluralistiskt samhälle, menar Aggedal (Aggedal 1998). Här sätter Aggedal na-
turligtvis fingret på den kritiska frågan. Vill Svenska kyrkan fylla en övergripande 
rituell funktion i vårt samhälle? Hur mycket individualism tål den kollektiva ram 
som begravningsgudstjänsten är? Vill man vara den instans som bearbetar döden 
också för människor som inte ställer sig solidarisk till kyrkans lära, vill man vara 
den som förvaltar riten i dödens närhet i ett senmodernt Sverige eller kommer ut-
vecklingen att gå mot en större kristen profilering av begravningsgudstjänsten? 

Är det så att begravningsgudstjänsten håller på att reduceras till en terapiliknande 
upplevelse? Om så vore fallet, skulle det vara ett problem? Om den terapeutiska 
aspekten renodlas, är detta ett uttryck för sekularisering, att man har förlorat den 
transcenderande aspekten, att man inte längre hakar fast vid något, eller är det ett 
nytt minne som håller på att förhandlas fram, ett minne som har muterats? Det finns 
definitivt en samstämmighet beträffande ritens bearbetande funktion hos både sända-
re och brukare. Samma samstämmighet som det råder kring vikten av att få välja. 
Det finns en nedgång av den ”teistiska kristendomen” i det senmoderna samhället, 
den kristendom som fokuserar Guds avskildhet och höghet. Man kan säga att Gud i 
viss mening har flyttat in i människan (Bäckström 2001, s. 158). Denna fokusför-
skjutning från den dödes färd till himlen till de anhörigas bearbetning av sin sorg är 
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m.a.o. en logisk konsekvens av ritens relation till det senmoderna samhället. Med 
Hervieu-Léger blir inte detta något tecken på sekularisering utan en förändring av 
vårt gemensamma sätt att tala om det heliga som på ett naturligt sätt präglas av det 
samhälle i vilket vi lever och som sedan tar sig uttryck i och manifestar sig i ritens 
form. 

I det pluralistiska samhället ställs kyrkan inför en ny situation där människor tol-
kar riten på ett eget sätt. Man vill inte bara längre välja vad man ska tro, man vill 
även välja hur man uttrycker sig rituellt. Kommer denna utveckling att rymmas inom 
Svenska kyrkans ramar? Detta har till stor del att göra med hur Svenska kyrkan 
väljer att förhålla sig till den senmoderna situationen. 
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