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1. Inledning 

Att ingå äktenskap är för många ett naturligt steg i en relation. En tradition som vi fortsätter med

fast vi lever i ett samhälle som inte styrs av normen att äktenskap är den gällande 

samlevnadsformen. Tittar man på tidningshyllorna i affären har de det senaste året utökats med 

fler antal bröllpsmagasin. På TV visas olika dokusåpor med målet att kärlek ska uppstå och helst 

leda till bröllop. Även i vårt moderna samhälle finns drömmen kvar om att finna den rätta och 

leva sitt liv med honom/henne. Media överöser oss mer eller mindre med kändisbröllop och 

deras utformning. Filmer på temat finns det gott om och film, tidningar, tv program etc. påverkar 

vår syn på bröllop och dess utformning. Även diskussionen kring äktenskap mellan homosexuella

har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Som kyrkvaktmästare har jag sett många olika 

typer av kyrkbröllop och detta väckte frågor kring vigseln som rit. För de religiösa samfunden är

vigsel och bröllop heligt. Det rör inte bara två människors relation utan även något heligt, en 

övernaturlig makts inverkan som legitimerar relationen. Genom att analysera två olika samfunds 

syn och tillvägagångssätt kring vigsel- och bröllopsritualer vill jag skapa en förståelse kring 

bröllop och vigsel i dagens samhälle.

1.1 Problemformulering/Ämnesområde

För att få en djupare förståelse över skillnader och likheter mellan hur olika samfund och 

religioner genomför riter kring bröllop och vigsel kan man komparativt undersöka dem. Svenska 

kyrkan har en protestantisk kristen inriktning med en ca tusenårig historia medan Svenska 

Asatrosamfundet snarare klassas som en nyreligiös rörelse.  De båda befinner sig i en modern 

kontext i Sverige fast med olika bakgrund samt olika förutsättningar. Genom att jämföra 

samfundens synsätt samt genomförande av vigsel- och bröllopsriter kan man på så sätt se två 

skilda sätt att ingå äktenskap i Sverige.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att komparativt undersöka riter kring bröllop och vigsel i två olika 

samfund i Sverige för att förstå och beskriva dess syften, utformning samt funktion. De samfund 

som undersöks är Svenska kyrkan och Svenska Asatrosamfundet. Studien utgår från ritteoretisk 

bas samt teorier kring övergångsritualer. 
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1.3 Frågeställningar

 Vad är det som skiljer och/eller är likadant i de olika riterna?

 Varför finns dessa riter och hur ser samfundet/religionen på riten och vilken funktion har 

riten enligt dem?

 Vilken relation har riten med samhällets lagar och regler kring familjerelationer?

 Vilka symboler finns med i riterna samt finns det några myter knutna till riterna? 

1.4 Avgränsningar

Studien innefattar endast de två samfund ur ett nutida perspektiv. Även om historiska element 

används för att förstå nutiden är studiens syfte inte att se vilka förändringar som skett kring 

riterna under tid. Syftet med uppsatsen är inte heller att värdera äktheten eller värdet i de olika 

ceremonierna gentemot varandra, utan snarare att försöka analysera dem utefter ett teoretiskt 

perspektiv.
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2. Metod 

Uppsatsen bygger på en komparativ och deskriptiv litteraturstudie då material från olika böcker 

samt hemsidor har använts för att jämföra ritualerna inom de två olika samfunden. En 

litteraturstudie bygger på att ett grundligt insamlat material som analyseras för att besvara de

frågor som ställs i studien1. Det finns alltid svårigheter med att finna lämpligt material när man 

skriver litteraturstudier och processen tar mycket tid. Det material som insamlats från hemsidor 

är färgat av dem som står för hemsidan i fråga. De vill beskriva sitt samfund och sin organisation 

på ett positivt sätt. Emellertid har denna information varit givande då syftet med uppsatsen inte 

är att bedöma äktheten i ritualerna utan hur de beskrivs och fungerar enligt samfunden. Samtidigt

ska författaren vara medveten om den subjektivitet som finns i det material som insamlats och ta 

hänsyn till detta. Det negativa med denna metod är urvalet av källor direkt påverkar resultatet. 

Forskaren väljer det material som används och denna urvalsprocess innebär en avgränsning. 

2.1 Material 

Materialet består av litteratur som belyser hur och varför man genomför ”äktenskapsriter” ur

religionernas synvinkel. Detta för att ta reda på hur riterna fungerar och hur de olika samfunden 

ser på äktenskap och vigsel. Materialet som används i studien är det material som jag funnit och 

som av mig ansetts vara relevant för att besvara de frågeställningar som studien bygger på. 

2.2 Tidigare forskning

Jag har funnit ritteoretisk forskning på olika samfunds eller gruppers riter men inte funnit en 

komparativ studie mellan dessa två riter. Exempel på den ritteoretiska forskningen finns i 

teoriavsnitten. Forskning kring Svenska kyrkan och dess historia finns det mycket av, men 

specifik forskning kring själva ritualen vigsel är inte lika mångfaldig. Ofta kan man hitta några 

sidor i en bok om t.ex. kyrkliga högtider där vigsel och bröllop beskrivs, men inte mer än så. 

Exempel på detta är Nils-Arvids Bringéus Livets högtider och Martin Modéus Tradition och liv. En 

antropologisk doktorsavhandling med namnet Något gammalt, något nytt av Eva Knuts tar upp det 

moderna fenomenet kring äktenskap och bröllop och alla detaljer runt omkring2. Även studien 

Skräcködlor och rödbetor - Varför gifter de sig? av Caroline Åbinger berör ämnet varför folk gifter sig i 

Sverige idag ur ett genusperspektiv 3.

                                               
1 Svenning, Conny: 2003: Metodboken s.36
2 Knuts, Eva. 2006: Något gammalt något nytt - Skapandet av bröllopsföreställningar  
3 http://www.uppsatser.se/uppsats/1a6794697f/ (071120)
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3. Teori
Kapitlet behandlar den teori samt den bakgrund som studien bygger på. 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Här definieras de begrepp och ord som används i uppsatsen.

3.1. Begreppsdefinitioner 

Ritual och Rit - kan användas synonymt med varandra i denna studie.  

Ceremoni – kan vara en helig handling men är alltjämt en högtidlig händelse men skiljer sig från en 

rit eftersom den involverar alltid mer än en aktör och/eller åskådare. 

Vigsel - är själva akten då personerna som ingår äktenskap blir äkta makar och den är juridiskt 

bindande. 

Bröllop - innebär hela tillställningen från själva vigseln samt den efterföljande festen. Men även en 

vigsel utan juridisk bindning kan kallas bröllop.

Äktenskap - kallas det förbund man ingår juridiskt då man gifter sig. Termen användes 

ursprungligen när en man och en kvinna gifter sig, men idag har begreppet ändrat innebörd då 

det enligt vår lagbok även definierar giftermål mellan personer av samma kön4.

3.1.2 Ritualdefinitioner

’Rit’ kan ses som en förlegad term och anses till och med ha en negativ klang. I vårt 

sekulariserade samhälle ses ritualerna nästan som tillhörande historien 5. Den negativa tolkningen 

av ritbegreppet beror på att fenomenet kopplas samman med handlingar som är påtvingande eller 

utförda i ett sammanhang då människor följer grupptrycket eller en högre auktoritet utan att 

reflektera själva vad handlingen innebär. Det finns ändå riter som ersätts eller kompletteras med 

sekulariserade ritualer som till exempel studenten6. Universellt sett kan man se likartade karaktärer

på ritualerna.7. Vad som är en rit är svårdefinierat. Det finns olika tolkningar och 

förklaringsmodeller för att analysera vad som är rit samt dess tillämpning. Genom att förklara 

olika ritdefinitioner förtydligas ritens uppbyggnad och sammanhang. Ann-Christine Hornborg 

har definierat riten på tre olika sätt. 

                                               
4 www.ne.se sökord Äktenskap (110608)
5 Hornborg, Anne-Christine. 2005: Ritualer s. 11
6 Bell, Catherine. 1997: Ritual, Perspectives and Dimensions s. 100
7 Hornborg, Anne-Christine. 2005: Ritualer s. 13
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Rit som religiös handling

Den första definitionen är ritualen i en religiös verksamhet som innebär att det skiljs på profant

och heligt handlande. Det finns vardagshandlingar med klara mål till exempel att laga mat för att 

bli mätt. Nattvarden firas inte för att de kristna är hungriga utan det är en symbolisk måltid för att 

beskriva behovet av själslig hunger. Durkheim menar att genom att rikta riten mot det heliga blir 

riten en del av det sakrala och inte det profana 8. 

Antropologen Leach menar att Durkheims sakrala och profana indelning av riter inte håller utan

att den måste vidgas så att riterna analyseras utifrån funktionella och symboliska perspektiv. Alla 

handlingar blir enligt denna definition potentiella riter. Riten kommunicerar mer än bara det man 

först ser. Meningen bakom riten ger den faktiska handlingen i riten en djupare innebörd 9.

Rit som symbolisk handling

Den andra definitionen innebär att riten är en som symbolisk handling där språket är centralt och 

för att förstå symboliken analyseras språket i riten. Anledningen är att de är del av en 

kommunikation som vill skapa mening åt existentiella frågor. Därmed speglar de människors

intellektuella syn på världen 10.

Riten som markering i en social struktur. 

Den tredje och sista definitionen innebär att ritual är ett sätt att stärka och markera den sociala

strukturen. Den används för att skapa och återskapa kollektiva identiteter 11.  Det finns olika svar 

på vad som gör ritualer viktiga eller oviktiga. Detta beror på vems perspektiv man använder, om

man ser det från gruppen, individens eller samhällets perspektiv. Geertz menar att riten skapar

mening hos den enskilde individen då den kan delta i ett slags meningsskapande drama. Samtidigt 

ger riten en röst åt de kulturella värdena. Huxley menar att vi inte har någon möjlighet att välja 

bort ritualiserandet i våra handlingar. Det finns i våra gener att ha mönster i vårt beteende.

Sahlins menar att människan genom sitt kulturella sätt skapar ritualer som blir en del av sitt eget

historieskapande 12. Bowie hävdar att riter är kulturellt konstruerade system av symbolisk 

kommunikation13.

                                               
8 Hornborg, Anne-Christine. 2005: Ritualer s. 14
9  Ibid s.15ff 
10 Ibid s. 17
11 Ibid s. 18
12 Ibid s.19f
13 Bowie, Fiona. 2000: The Anthropology of Religion. An Introduction s. 141
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3.2 Övergångsriter

Riter som markerar övergångar mellan liv och död, ensamstående till familj, från barn till vuxen

kallas övergångsriter. Genom ritens genomförande så byter man stadium i livet eller till och från 

livet. Riten används för att förverkliga händelsen och markera den gentemot det heliga. Det är 

även en markering för individerna involverade i riten samt den gemenskap eller det samhälle som 

personen/personerna tillhör. Det centrala är alltså att genom livets olika faser förstå och markera 

de övergångar man som människa har. Det har diskuterats huruvida dessa övergångsriter är 

naturliga och vilka de naturliga i så fall är.  Genom att se de biologiska faserna som Gennep 

menar är de naturliga så förändras människans möjligheter och förutsättningar. Genom att födas,

få möjlighet att föröka sig (puberteten) och sedermera dö så genomgår människan sina 

sannerligen basala faser. Om man ska bredda perspektivet så genomgår vi flera faser av 

övergångar än de som Gennep menar finns. Då handlar det även om att bilda familj på ett 

emotionellt plan, inte bara genom att biologiskt kunna föröka sig utan att genom en rit befästa en 

relation för att sedermera starta en familj och skaffa barn. I det moderna samhällets olika 

skeenden så kan man se fler faser. När det gäller att ta studenten, examen från universitet och 

högskola, fylla år osv. har vi riter eller ceremonier för att fira, uppmärksamma och markera dessa 

nya stadier i livet. 

Äktenskap är samhällets sätt att legitimera en relation som sedermera kan leda till att barn föds. 

Men som sagt detta är ingen nödvändighet för att kunna få barn.  Man kan fråga sig varför det 

finns då och diskussioner kring religioners behov av att kontrollera människors sexualitet av olika 

skäl är intressant här. Samhällets krav på tvåsamhet handlar om att veta vilka som har ansvar för 

en familj. Samhället och religionen har så sätt gått hand i hand i sin strävan att bestämma hur man 

bör bilda familj 14. Det finns även en ekonomisk aspekt av äktenskap. Då man blir makar får man 

en gemensam ekonomisk skyldighet. I vissa kulturer finns såkallad hemgift, en summa som 

brudens familj ska betala till brudgummens familj alltså sker påverkas övergången in i ny fas även 

människors ekonomiska förutsättningar 15. 

3.3 Arnold van Gennep

Arnold van Gennep (1873 - 1957 ) var en fransk folklorist och antropolog.  1908 myntade van 

Gennep begreppet Les rites de passage - rites of passage. Övergångsriter är riter som rör 

förändringar i livet. Bara tre av dem ses av van Gennep som naturliga och äktenskap är inte en av 

                                               
14 Se Furseth, Inger & Repstad, Pål. 2003: Religionssociologi s. 259
15 Gennep van, Arnold. 1960: The Rites of Passage s. 119f
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dem. Födelse, pubertet och död handlar om biologiska faser medan äktenskap inte är biologisk 

och inte är nödvändigt då detta inte markerar ett biologiskt byte av fas 16. 

En övergångsrit har tre faser: separationsfasen, isolationsfasen och integrationsfasen. Den första

fasen innebär att personen separeras från sin förra grupptillhörighet och status. I den andra fasen 

är personen ”isolerad” när övergången till den nya statusen sker och har därmed egentligen ingen 

status. I den sista fasen införlivas personen genom sin nyvunna status i den nya gemenskapen. 

Vid giftermålet ändrar minst en av de båda parterna klan, familj, osv. 17 Riten kan ses som en 

handling om försöker knyta det övernaturliga till människan. När vi talar om vigseln så handlar 

detta om att mannens och kvinnans förhållande legitimeras av en övre makt. Deras förbund 

välsignas och blir helig 18.

Bröllopsinstitutionen är den som mest visar övergången från en socialgrupp till en annan. Vigsel 

och äktenskap kan innebära att en person byter status i en grupp eller i ett samhälle då en av de 

två som genomgår riten byter från en social kategori till en annan och kanske därmed även byter 

familj, klan, stam och boende. Genom att se olika faser i riten går personen från en status till en

annan. I olika kulturer sker detta byte på skilda sätt och de olika faserna får olika stort utrymme. 

Separationsfasen innebär som sagt att man bryter ned sin gamla tillhörighet. Detta kan ske på 

olika sätt rent praktiskt då representanter från det egna könet eller gruppen uppmärksammar och

markerar avståndstagandet till den gamla tillhörigheten. Nästa fas, isolationsfasen eller 

liminalfasen, handlar om en förberedelse att byta socialt läge eller status, ett slags förändringsläge. 

Integrationsfasen handlar om att avsluta processen genom att personen blir fullt medlem i den 

nya gruppen. Det är här som själva vigseln sker. Nu är man en del av den andra personens familj, 

stam, klan eller liknande. Vigseln är en social handling som gäller skyddande och fertilitet. Genom 

att genomgå riten blir paret en enhet i samhället som finns för att skydda deras framtida familj 

och varandra. Det är även en början till att starta denna enhet som blir familjen19. I den 

integrerande fasen kan man också se mönster av byte av kläder smycken osv. Detta kan höra ihop 

med den del i vigseln som handlar om att byta ringar. 20

Ibland är det svårt att se skillnad mellan de olika faserna då de går ihop med varandra. Vi kan 

också dela in olika riter i de olika faserna. Exempel på detta är begravning som hamnar i 

                                               
16 Gennep van, Arnold. 1960: The Rites of Passage s. xxi
17 Gennep van, Arnold. 1960: The Rites of Passage, s. 116
18 ibid
19 ibid
20 Gennep van, Arnold. 1960: The Rites of Passage, s. 134
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separationsfasen. Vigsel och/eller bröllop tillhör integrationsfasen och isolationsfasen/

förvandlingsfasen kan handla om graviditet eller förlovning 21.  

3.4 Catherine Bell

Bell anses inom forskning kring riter vara en av de mest inflytelserika forskarna. Hennes verk

Ritual, Perspectives and Dimensions kom 1997 och beskriver hur riterna fungerar i olika sammanhang.

Bell menar att makt och ritualer är starkt förknippade med varandra.  

Bell hävdar ritual är kopplat till en kontext medan rit är kulturövergripande 22. Man kan även 

enligt Bell se Genneps olika faser i ett nytt ljus som innan, under och efter själva förändringen av 

status. Övergångsriter kan vara biologiska men behöver inte vara det. Äktenskap hör till denna 

kategori av riter enligt Bell; även om den inte är biologisk är den sammanknuten med att bilda 

familj och även en början på ett sexuellt umgänge 23. Äktenskap är en rit för att markera att man 

blivit vuxen eller det första samlaget. Hon menar att den biologiska ordningen trots allt är 

underordnad den sociala. Att få ett barn är en sak men att detta barn ska accepteras i den sociala 

strukturen som är gruppen eller samhället är en annan sak. Samma sak menar hon att 

menstruation eller ansiktshår inte visar om en människa är vuxen utan personen accepteras som

vuxen socialt på grund av andra skäl. Bell menar att det även finns teorier som innebär att 

människan genom olika typer av riter och hjälp av sociala strukturer kan styra det biologiska och 

på så sätt få makt över dessa förändringar.24

Rites of passage handlar om riter som har med livscykeln eller livskriser att göra, stora 

förändringar som påverkar vårt liv socialt och privat 25. Ritualer som rör människors livscykler 

hör ofta ihop med vilka värden och idéer som vi har och hur vi skapar vår personliga identitet, 

sociala organisation och kulturella tradition. 

... the tension between the natural and the cultural that is sometimes recognized and sometimes 
disguised in life-cycle rituals appears to be integral to the values and ideas that shape personal 
identity, social organization, and cultural tradition.26

Bell visar även på det faktum att vissa kulturer styrs av strukturer som innebär att kvinnan lämnar 

sin familj för att bli del av mannens familj men blir inte accepterad som familjemedlem förrän

                                               
21 Gennep van, Arnold. 1960: The Rites of Passage s. 119f
22 Se Stausberg, Michael & Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia. (red.) 2002: Riter och Ritteorier s. 22
23 Bell, Catherine. 1997: Ritual, Perspectives and Dimensions s. 94
24 Bell, Catherine. 1997: Ritual, Perspectives and Dimensions s. 94
25 ibid
26 ibid
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hon fött barn och då helst en son.27 En annan viktig slutsats är att de samhällen som har en 

avsaknad av riter har en samhällsfjärmad kultur. Samhället bevaras genom riter som bygger på 

tradition men även på de riter som är nyskapande 28.

3.5 Victor Turner

Victor Turner var en brittisk antropolog som studerade övergångsriter genom att främst utgå 

ifrån det Zambiska folkslaget Ndembus levnadsätt. Turner expanderade van Genneps forskning 

kring den liminala fasen och hans teorier har därmed varit en viktig byggsten i forskning kring 

riter.

Turner ser riter som en upprättandehållande element av samhällsordningen och därmed en 

stabiliserande faktor för att upprätta dennas struktur 29. Han utvecklade Genneps teori om ”rites of 

passage” och fokuserade på den isolationsfasen/liminala fasen som han menar blir en fas där 

personen i fråga hamnar utanför samhället eftersom den befinner sig mellan två olika 

statusformer/tillhörigheter. Turner menar att både samhället och individen främjas av ritualen 

som kan ses som ett socialt drama; han hävdar att den löser individuella konflikter och 

vidmakthåller samhällets mönster. 30

                                               
27 ibid s. 95
28 ibid s. 101
29 se Stausberg, Michael & Sundqvist, Olof & Svalastog, Anna Lydia. (red.) 2002: Riter och Ritteorier s. 19
30 se Hornborg, Anne-Christine. 2005: Ritualer s. 19
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4. Genomgång av material
Här presenteras materialet som studien bygger på.

4.1 Äktenskap och vigsel i Sverige

För att ingå äktenskap i Sverige som ska ses av staten som giltigt, alltså vara juridiskt bindande,

behöver den som utför vigseln vara en godkänd vigselförrättare. Om man gifter sig inom ett 

samfund som inte har godkända vigselförrättare kan en borgerlig vigsel genomföras för att 

personerna också för att bli vigda enligt samhällets föreskrivna regler. Det finns vissa regler för 

att bli vigd i Sverige. Du får inte vara gift sedan tidigare, inte vara för nära släkt, vara i myndig 

ålder samt ingå det juridiska avtalet av egen fri vilja. För att kontrollera detta måste ett par begära 

hindersprövning hos Skatteverket eller Försäkringskassan. Båda parter går även i god för att deras 

uppgifter stämmer. Vigselförrättaren måste se hindersprövningen innan han/hon kan utföra den 

juridiskt bindande vigseln. Dock händer det att man kan får dispens att ingå äktenskap fast man 

är för ung, här finns olika skäl man kan åberopa. Det finns även olika krav för olika åldrar för att 

få dispens 31. Det är även viktigt att ingen ingår äktenskap under tvång. Båda parter måste fysiskt

närvara vid ceremonin och ingen får bli tvingad 32. För att visa att båda parter ingår äktenskapet 

med sitt samtycke samt att vigseln verkligen har ägt rum så måste följande paragrafer följas:

1 § Äktenskap ingås genom vigsel i närvaro av släktingar eller andra vittnen.
2 § Vid vigseln skall kvinnan och mannen samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av 
vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren skall därefter 
förklara att de är makar 33.

4.1.1 Vigselrätt

För att förrätta vigsel i juridisk mening ska man ha en så kallad vigselrätt. Svenska kyrkan som är 

en före detta statskyrka har vigselrätt. För att få vigselrätt inom ett samfund krävs sedan 1993 ett 

godkännande av kammarkollegiet 34. Svenska Asatrosamfundet har ingen vigselrätt men enskilda 

personer inom samfundet har ansökt om vigselrätt. Dock håller de bröllop som rit men den har 

ingen juridisk bindning. 

                                               
31 Skatteverket
32 SFS 1987:230, Svensk Författningssamling, Äktenskapsbalk 1987:230
33 SFS 1987:230, Svensk Författningssamling, Äktenskapsbalk 1987:230
34 Ds 1992:94, Statliga publikationer, Behörighet att förrätta vigsel inom andra trossamfund än svenska kyrkan 
m.m Ds1992:94 & SFS 1993:305, Svensk författningssamling, Lag om rätt att förrätta vigsel inom andra 
trossamfund än Svenska kyrkan 1993:305
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Äktenskapsbalk (1987:230) är den förordning och lag som styr hur den juridiska delen av vigseln 

ska utföras. Här finns de bestämmelser som gäller för vigsel i Sverige. Man kan i Sverige vigas 

kyrkligt eller borgerligt, vilket innebär att man antingen gifter sig inom ett samfund som har 

vigselrätt eller så vigs man inom ett samfunds ramar med en godkänd vigselförrättare som 

antingen tillhör samfundet eller genomför vigseln som borgerlig vigselförrättare i samfundets 

regi.  Eller så gifter man sig rent borgerligt. Här har det kommit fler sekulära alternativ under sista 

åren. En mer personligt utförd vigsel av en borgerlig vigselförrättare är numera lättåtkomligare än 

hur det var för exempelvis tjugo år sedan.

Har man en gång gift sig kan man alltså inte gifta sig igen utan att vara skild eller att den ena 

parten dött. De par som gifter sig på två ställen eller förnyar sina bröllopslöften har antigen 

genomgått en icke juridisk bindande vigsel på en plats eller i ett land eller genomgått en vigsel och 

sedan t.ex. välsignat sitt äktenskap i en av ceremonierna. Ett exempel på detta är när ett par 

kommer från olika länder och vill gifta sig i båda länderna. Antigen är ingen av vigslarna juridiskt 

bindande eller så har man en så kallad välsignelsegudstjänst för det ingångna äktenskapet. Detta 

innebär att man inte frågar om de båda parterna vill ingå äktenskap, detta för att de redan rent 

juridiskt gjort detta 35.

4.2 De två samfundens/religioners olika syn på äktenskap samt hur riten kring det 

fungerar.  

Vidare presenteras de olika samfunden och deras bröllop/vigsel 

4.3 Äktenskap och vigsel i kristendomen - Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största frikyrka och har varit skild från staten sen år 2000. Vigsel är en 

av de få myndighetsutövningar som Svenska kyrkan har kvar 36, då skattemyndigheten tog över 

folkbokföringen i början av 90-talet.37 Svenska kyrkan har ordningar för alla typer av förrättningar 

som de genomför. Vigsel samt andra gudstjänstordningar finns i Svenska Psalmboken eller i 

Kyrkohandboken 38.

                                               
35 Vigselordning enligt Svenska kyrkan från Kyrkohandboken ur Svenska psalmboken, se bilaga 2
36 www.svenskakyrkan.se
37 htpp://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/info.4.18e1b10334ebe8bc80001379.html
38 Vigselordning enligt Svenska kyrkan från Kyrkohandboken ur Svenska psalmboken 
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Vigselrätten har dock inte varit en självklarhet, det var något Svenska kyrkan fick arbeta hårt för 

att få 39. Ämnet är idag återigen på tapeten då diskussionen kring homosexuellas rätt att gifta sig i 

kyrkan är högt aktuell.  Även diskussioner kring själva begreppen äktenskap och välsignelse av 

partnerskap är lika ventilerade. För att få gifta sig inom Svenska kyrkan krävs det att minst ena

parten är medlem, annars kostar vigseln då man betalar för lokal samt personal. Tillhör du en 

församling och ska gifta dig i en annan så justeras detta ekonomiskt och administrativt

församlingar emellan 40.

Att gifta sig anser Svenska kyrkan är en offentlig markering att man vill dela livet tillsammans 

med sin partner och genom kärleken till varandra återspegla Guds kärlek till människorna 41. Man 

grundar behovet av äktenskap på olika saker men bland annat från Matteusevangeliet 42. 

Matt 19:4-6
Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?"
Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och 
de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett.   
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt."

4.3.1 Genomförandet

Två personer som ingår äktenskap tågar in tillsammans i kyrkan till musik. Mannen och kvinnan 

går fram tillsammans till prästen och altaret eller så följer prästen med dem fram till altaret. Under 

akten använder man ringar eller en ring som välsignas av prästen och sätts på vänster hands 

ringfinger. Prästen ställer frågor till brudparet om de vill ingå äktenskap med varandra. Man avger 

också löften som kan innehålla det som brudparet själva vill men kyrkoordningens olika förslag

handlar om att vilja älska varandra till döden ska skilja dem åt. Men dessa kan formuleras själva av 

brudparet. Man ber Fader vår och en förbön. Oftast är brudparet uppklädda och har ett följe med

tärnor, marskalker och brudnäbbar. Många har olika typer av underhållning under akten som 

musik och solosång.

I Kyrkohandboken där ordningen finns hur en vigsel ska gå till enligt Svenska kyrkan står det: 

”Äktenskapet är en Guds gåva och är instiftat till människors bestånd” 43. Detta läses även upp under 

vigseln. Enligt Svenska kyrkans ordning är alltså äktenskapet inte bara ett förbund mellan man 

och kvinna som är välsignat av Gud utan en del i samhällets struktur. Genom att ett par ingår 

                                               
39 Martling, Carl Henrik. 2000: Liturgiskt lexikon  s. 128
40 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=38022
41 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=23692&refdi=23566
42 Modéus, Martin. 2000: Tradition och liv s. 342
43 Vigselordning enligt Svenska kyrkan från Kyrkohandboken ur Svenska psalmboken, se bilaga 2
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äktenskap följer de inte bara den kristna synen på äktenskapet utan ingår även ett förbund som

vilar på samhällets mönster. Detta är i sin tur Svenska kyrkans norm, att man och kvinna ska vara 

gifta om de lever tillsammans. I dagens mer eller mindre sekulariserade samhälle innebär inte 

alltid en vigsel enligt kyrkans ordning, att de som vigs är kristna. Ändå kommer folk till kyrkan 

för att vigas. Äktenskapet är även en rit som handlar om att bilda familj. Och detta finns med i 

den Svenska kyrkans ordning. Där står det: ”att tillsammans ta emot och fostra sina barn”44. 

Dock står detta endast i den ena versionen av inledningsorden och dessutom inom parantes45.

Om paret redan har barn brukar prästen utelämna detta. I vårt samhälle ses man oftast som ett 

par även om man inte är gift46. Att leva tillsammans som sambo och ha barn innan man gifter sig 

är inget ovanligt och det moraliseras det sällan över. 

Vigsel är som sagt en kyrklig högtid som rör ett par men som i sin kontext handlar om hela det 

profana och till viss del det sekulära samhällets syn på levnadsformer. Med ritualer definieras tid 

och rum samt relationer mellan människor och mellan Gud och människor. Det är svårt att 

analysera ritualer både i historien och i nutid. Vi måste ha en speciell kunskap för att förstå de 

företeelser och den miljö som riten utförs i 47. För att se till att ritualen genomförs och går till på 

det sätt som det ska så finns det ofta en ritualexpert som leder ritualen. I detta fall är det en präst. 

Det skiftar inom olika sammanhang hur viktigt det är att riten går exakt perfekt till. Men i den 

Svenska kyrkan som tillhör den protestantiska falangen är kraven och förväntningarna på 

ritualerna mindre precisa än i tex den Katolska kyrkan eller i de Ortodoxa kyrkorna48. Brudparet 

träffar prästen innan vigseln för att gå igenom ceremonin. Ibland genomför man inom Svenska 

kyrkan en så kallad vigselövning där man går igenom vigsel på den plats där den sedan ska 

genomföras.   

4.3.2 Symboler 

Ringen/ringarna ses som en vanlig symbol för att vara bunden till någon49. Tvåsamheten 

markeras och ska visas upp för andra. De kommer till kyrkan som par för att befästa sin relation 

och få välsignelse av Gud och prästen. Ringarna eller ringen är en yttre symbol som inte bara är 

en del av ceremonin utan även utanför och efter tillfället. Brudens klänning är traditionellt vit och 

den vita färgen symboliserar oskuld.  Det finns också en viss status i det olika i symbolerna och i 

                                               
44 Vigselordning enligt Svenska Kyrkan från Kyrkohandboken ur Svenska psalmboken, se bilaga 2
45 Vigselordning enligt Svenska Kyrkan från Kyrkohandboken ur Svenska psalmboken, se bilaga 2
46 Bowie, Fiona. 2000: The Anthropology of Religion. An Introduction s.139 f 
47 Gilhus, Ingvald Sælid & Lisbeth Mikaelsson. 2003: Nya perspektiv på religion s.190f
48 Gilhus, Ingvald Sælid & Lisbeth Mikaelsson. 2003: Nya perspektiv på religion s.193f
49 Bowie, Fiona. 2000: The Anthropology of Religion. An Introduction s.149



17

ceremonin. Symboler används ofta för att markera gränser mellan grupper, individer och 

områden50. Ringarna eller ringen är en yttre symbol som inte bara är en del av ceremonin utan 

även utanför och efter tillfället. Det finns också en viss status i det olika i symbolerna och i 

ceremonin. 

Ring/Ringarna

Man kan ha en eller två vigselringar, detsamma gäller med förlovningsringar. Traditionen kring 

antalet ringar har förändrats och det finns idag inte heller någon fast mall på hur det ska vara51.

Hur många ringar man vill ha bestämmer paren själva. Vigselringen ses som ett vårdtecken, alltså 

ett slags märke eller markering. I den tidigare vigselordningen sa man även så om ringen. Detta 

byttes mot att säga: ”ta emot denna ring som ett tecken på…” 52 Men även detta har bytts ut mot 

ord med innebörden kring löften om evig trohet. Dock ses ringen fortfarande som en markering 

på att en person är gift. Prästen välsignar ringen/ringarna och då säger han/hon att ringen ska 

vara ett tecken på brudparets löften om ömsesidig trohet och kärlek. Att man förr hade bara en 

ring till bruden kan ses som en symbol för det gamla brudköpet. Efter 1986 års handbok kan 

makarna växla ringar med varandra 53. Man har även haft en tradition att när man sätter ringen på 

brudens hand först sätta den på vänster pekfinger och sen på vänster långfinger och till sist på 

vänster ringfinger samtidigt som säger I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Alltså 

en symbol för treenigheten 54.  Det finns även en hel del skrock kring vigselringen/vigselringar. 

Exempel på detta är att man har ringen på vänster ringfinger för att det går ett blodkärl därifrån 

till hjärtat. Att prova någon annans ring betyder otur och olycka och kan skapa osämja mellan 

makarna är en annan sådan idé. Att köpa en för liten ring till sin blivande hustru kunde betyda att 

äktenskapet skulle få ekonomiska problem är även det skrock som man mer eller mindre trott på 

förr 55.

Brudens och brudgummens klädsel. 

Klädsel för brudparet är valfri det finns inga stadgar som bestämmer vilken typ av kläder man ska 

ha. Ett par som gifte sig kan dock i inbjudan tala om vilken klädkod som gästerna ska följa. 

Kläderna som brudparet har styrs ofta av mode men även av tradition. I boken Livets högtider av 

                                               
50 Gilhus s. 132
51 Martling, Carl Henrik. 2000: Liturgiskt lexikon Martling s. 128
52 Martling, Carl Henrik. 2000: Liturgiskt lexikon Martling s. 128
53 Martling, Carl Henrik. 2000: Liturgiskt lexikon Martling s. 128 & Bringéus s. 129
54 Martling, Carl Henrik. 2000: Liturgiskt lexikon s. 128
55 Modéus, Martin. 2000: Tradition och liv s. 343
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Bringeus beskrivs detta på följande vis: ”Bruden är en drottning för en dag, det visar framför allt 

kronan, slöjan och brudbuketten.” 56

Vit brudklänning

Vit ses som oskuldens färg och symboliserade just att flickan/kvinnan är ren och oskuldsfull. Att 

bära vitt vid bröllop handlar idag nog snarare om mode än att man ska vara oskuld när man gifter 

sig. I vissa tider har inte äktenskapet setts som fullbordat förrän mannen och kvinnan haft 

sexuellt umgänge med varandra. Det har funnits normer som innebar att om mannen lovade att 

gifta sig med kvinnan kunde de starta ett sexuellt förhållande utan att vara gifta. Om kvinnan blev 

med barn var det inte säkert att mannen höll vad han lovade och då blev det problem. Men att 

bära en vit brudklänning kom först på 1800-talets början, innan dess var svart det som gällde då 

alla festkläder var svarta 57.

Brudkrona

Traditionen kring brudkronan kommer ifrån att Jungfru Maria avbildats med en krona. Hon är 

den högste jungfrun och en förebild för den unga mön. Det är inte en världsdrottnings krona 

som bruden bär utan Marias, himladrottningens krona 58. Brudkronans utformande och 

användning har växlat under tidens gång. Många församlingar äger en brudkrona som en brud 

kan låna vid en vigsel. Det finns även varianter av brudkronor gjorda av ex myrten som görs till 

ett specifikt bröllop 59.

Prästens klädsel

Prästen bär vid vigseln liturgiska kläder. Dessa kan varieras och kan var för sig ses som symboler 

med olika innebörd och betydelser.60

Att kasta ris

Att man efter vigseln kastar ris över brudparet kommer från en fertilitetsrit 61 och är även det en

symbol över att man nu ska bilda familj. Idag har det kommit fler variationer på detta då man kan 

se bröllopsgäster kasta blomblad eller blåsa blåsbubblor över brudparet.

                                               
56 Bringéus, Nils-Arvid 1987: Livets Högtider s. 112
57 Bringéus, Nils-Arvid 1987: Livets Högtider s. 115
58 Bringéus, Nils-Arvid 1987: Livets Högtider s. 112
59 Martling, Carl Henrik. 2000: Liturgiskt lexikon s. 24
60 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=221442&ptid=0
61 Bowie, Fiona. 2000: The Anthropology of Religion. An Introduction s. 150
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4.4 Äktenskap och vigsel i Asatro/Nyhedendom – Svenska Asatrosamfundet

Svenska Asatrosamfundet är en paraplyorganisations som har olika lokalfördelningar som är 

självbestämmande med en gode eller gydja som en slags ledare. Samfundet har funnits sen 1994 

men blev registrerat trossamfund 2007. Det finns även liknande rörelser i USA, Europa och 

Sverige som vill återuppväcka den gamla fornnordiska mytologin. Det Svenska Asatrosamfundet 

säger dock att de inte anser sig kunna exakt återskapa de gamla sederna som man hade i norden 

innan kristendomen kom utan vill använda det tidlösa drag som man anser att asatron har med en 

slags anpassning till det moderna samhället. Förändringar ses inte som något konstigt och att 

religionen förändrats över tid ses som naturligt.  För att vara medlem i Svenska Asatrosamfundet

ska du stå för en ickerasistisk och demokratisk uppfattning. 

Hur är man asatroende?
För det första så är asatro, eller nordisk sed, inte någon konfessionell religion med heliga budord, 
påvar och präster med oinskränkt makt över församlingen, fasta dogmer och regler. Detta hör 
kristendom, islam, judendom och många andra religioner till. Vi har inga kyrkor, inga präster, ingen 
bibel, ingen dogm, ingen absolut sanning som alla ska hålla sig till.62

Citatet är hämtat för att beskriva vilka förutsättningar som råder inom Svenska Asatrosamfundet.  

Ritualerna är viktiga inom Asatrossamfundet och kallas ofta blot eller offer. Blot innebär just att 

gudarna bjuds in och i tacksamhet får gåvor eller offer. Asatrosamfundet offrar eller blotar inte 

några levande varelser.63 Blotgåvorna kan bestå av olika saker men exempel är mat, öl, mjöd eller 

liknande. Samfundet säger att inga djur- eller blodsoffer får förekomma. Idag skulle djuroffer ge 

helt oriktiga sammankopplingar och skapa en felaktig stämning. Asatrosamfundets önskan är att

vara en del av samhället och detta skulle kunna bli svårt om man offrade djur 64. Ritualernas

betydelse innebär dock inte att man har några fasta ordningar för de riter som genomförs. De kan 

genomföras i den privata sfären eller i den offentliga och då oftast utomhus i naturen. 

Det finns inga fasta ramar för hur ett nyhedniskt bröllop ska gå till men det finns ordningar man 

kan välja att följa. Ordningen som tas upp i denna uppsats är efter Carl Johan Rehbinders 

beskrivning, han är en av dem som utför riten bröllop inom Asatrosamfundet.65 Det finns inte 

någon historisk koppling mellan hur man gifter sig inom samfundet och hur man gifte sig innan 

kristendomen kom till Sverige 66. För många inom samfundet är det viktigt att belysa att man inte 

                                               
62 http://www.asatrosamfundet.se (om SAs frågor och svar 071124)
63 Frisk, Liselotte. 1998: Nyreligiositet i Sverige s. 152
64 http://www.asatrosamfundet.se - Flik  Frågor och svar
65 http://www.multiart.nu/grimner/svenska/ceremonier.html 071120
66 http://www.asatrosamfundet.se (om SAs frågor och svar 071124)
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vill ha en underdånig relation till gudarna så som man anser att kristna har därav inbjuder man 

gudarna att delta i ceremonierna snarare än att tillbe dom 67. 

Svenska Asatrossamfundet har ingen vigselrätt och deras ceremonier är alltså inte juridiskt

bindande68. Man måste vigas borgerligt också för att det enligt lag ska räknas som ett äktenskap

eller låta en borgerlig vigselförrättare utföra vigsel på nyhedniskt sätt. Det här samfundet har 

utfört bröllop med en gode/gydja som ledare av ceremonin. Men samfundet har ingen vigselrätt 

och ingen av de godar/gydjor som man har heller som enskilda personer någon vigselrätt. Dock 

har vigselförrättare som inte är bundna till ett samfund utfört vigslar inom samfundets ramar och 

därmed har dessa ritualer blivit juridisk bindande. Det finns även personer som inom samfundet 

som ansökt för att bli vigselförrättare men hittills inte fått tillstånd.

Asatron/nyhedendom utgår från en kristen samhällig kontext även om den vill bryta med den. 

Trosinriktningen utgår från ett icke-kristet synsätt på religionen och på så sätt så blir den en 

motpol till kristendom men är ändå påverkad av den. Riter utformas efter den kontext som 

människorna befinner sig i och i detta fall är denna kontext kristen. Denna kontext är alltså

färgad av det kulturella arv som finns i Sverige idag.  Ett exempel är just bröllop där man i den 

sociala samvaron vill visa sin tillhörighet som par vilket är en tradition inom samhällsstrukturen i 

Sverige.

4.4.1 Genomförandet

I Asatrosamfundet så börjas ett bröllop med att gästerna vandrar till ceremoniplatsen. Platsen där

ceremonin utövas på bör helst förberedas så att själva ceremonin kan äga rum där. En utvald 

person kan blåsa i ett horn för att visa att det är dags till samling inför vigseln. Goden/Gydjan är 

ledare för riten och dess utformning och inleder med någon slags av välkomnande och öppning 

av ceremonin. Därefter inkallas elementens makter och de sex riktningarna som ska befästa 

ritualen samt skapar den heliga cirkeln kring ceremoniplatsen markeras. 

De olika riktningarna är öster, väster, norr och söder samt ovan och nedan De har alla olika 

attribut; till exempel är söders attribut sol, glädje, ljus och lycka69.

Genom inkallning av elementen och de sex riktningarna så befästs alltså ritualen. Nästa steg är 

fackelceremonin eller eldceremonin. Man kan antigen använda facklor för att tända en eld i cirkel 

                                               
67 Frisk, Liselotte. 1998: Nyreligiositet i Sverige s. 151
68 http://www.asatrosamfundet.se (om SAs frågor och svar 071124)
69 http://www.multiart.nu/grimner/svenska/texter/brollop.html
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eller bara tända elden. Som en förberedelse för brudparet inför att ingå äktenskap utför 

goden/gydjan en rituell tvagning med hjälp av de fyra elementen luft, eld, vatten och jord 70.

Nu åkallar man gudakrafterna. Detta sker genom att olika personer som är förberedda 

representerar de olika gudarna och de utför olika handlingar med så kallade kraftföremål som blir 

symboler för de olika gudarnas egenskaper och tecken. Dessa symboler är: mjödhornet för Odin,

den främsta bland asarna;71 säd för Frej också kallad Frö, fruktbarhetens gud;72 äpplet för 

Freja/Fröja, fruktbarhetsgudinna och kärlekens gudinna;73 hammaren för Tor, en slags krigsgud

som också kan ses som böndernas gud och en fruktbarhetsgud.74  Hornet som kan vara fyllt med

mjöd skickas runt bland gästerna. Detta kallas ”Lag om”. I detta moment ingår alltså offrandet 

som symboliseras av de olika attributen som används 75. 

Man kan också skapa en så kallad skyddscirkel med hjälp av stenar med påmålade bokstäver. I 

den ordning som uppsatsen presenterar så har dessa stenar målats med Futharkens 24 runor som 

är ett fornnordiskt alfabet 76. 

Man utbyter kärleksförklaringar som man själv kan utforma och ringar eller ring.

goden/gydjan frågar om man vill ta varandra. I de fall där man har en borgerlig vigselförrättare 

måste denna del se ut på det sätt som en borgerlig vigsel gör. goden/gydjan förklarar brudparet 

sammanvigda och detta kan följas av ett bröllopskväde som är ett tal från vigselförrättaren 

och/eller ceremoniledaren. Ceremonin avslutas och efterföljs av en fest på platsen man utfört 

ritualen eller på en annan plats.77

4.4.2 Symboler

Blåsa i hornet är ett sätt att visa att nu börjar ceremonin och kan användas för att komma i 

stämning. Ringen runt själva bröllopsplatsen är en helig ring som skapas för att markera att det

nu blir en helig plats som ceremonin genomförs på.

Gudamakternas symboler är oftast deras personliga attribut eller speglar deras ansvarsområden.

Mjöd i hornet som är Odens symbol påminner om de fester som hålls/hölls i Valhalla. Enligt 
                                               
70 http://www.multiart.nu/grimner/svenska/texter/brollop.html
71 www.ne.se Uppslagsord: Oden 
72 www.ne.se Uppslagsord: Frej/Frö
73 www.ne.se Uppslagsord: Freja
74 www.ne.se Uppslagsord: Tor
75 http://www.multiart.nu/grimner/svenska/texter/brollop.html
76 http://www.multiart.nu/grimner/svenska/texter/brollop.html
77 http://www.multiart.nu/grimner/svenska/index.html - Flik ceremonier
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myten är det en symbol för extas, rus, fest och glädje men även vishet och begrundande. Äpplet

som är Frejas symbol vill visa fruktsamhet och enligt den nordiska mytologin äter gudarna av 

speciella äpplen för att bevara sin ungdom. Hammaren som är Tors symbol är egentligen ett 

vapen som används för att skydda från det onda. Fröet som offras i riten eller planteras är 

Frejs/Frös symbol och är även det en symbol för fruktsamhet men kan även ses som att ett frö är 

början på någonting nytt.

De olika elementens symboler kan ha många betydelser och här är några av dem. Luft är

livsviktigt men även symbol för vinden, sången, talet, tanken. Men även för Odins ande som han 

också blåste in i Ask och Embla och luften som bär Hugin och Munin. Eld är symbol för 

naturens kraft och kärlekens låga. Man kan säga att så länge det finns en glöd kan det lätt bli en 

eld igen. Vatten står för det livsviktiga vattnet samt allt som flödar i världen, men även blodet i 

våra kroppar och därmed även en symbol för livskraft. Jord är symbol för Moder Jord som är 

ursprunget till livet och naturen. Föda och dryck som behövs för att överleva och må väl kommer 

från Moder Jord.

Ring/Ringen

Att ge varandra en ring symboliserar även här att man är bunden till varandra och till de löften 

man gett varandra. Detta är en yttre symbol som man bär med sig. Någon specifikt symbolik för 

just vigselringarna inom Asatrosamfundet finns ej. De symboliserar precis som i andra samfund 

att man är gift och har gett ett löfte till sin partner att vara trogen. Man kan även här välja om 

man vill ha två eller en ring. Ringen bärs inte fram eller på något sätt helgas av goden eller gydjan 

utan utbyts endast. 

Klädsel

Brudparets klädsel är helt valfri enligt asatrosamfundets bröllop. 

goden/gydjans kläder är även det valfria men klädsel som passar till det tema som man har på 

vigsel förhöjer troligtvis stämningen för både de som utför riten och de som deltar och 

medverkar.
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5. Analys

I detta avsnitt beskrivs det som studien kommit fram till som svar på frågeställningarna genom 

att föra samman dem med material samt med teorin.

5.1 Frågeställningar 

Detta kapitel innehåller svaren på frågorna som uppsatsen bygger på samt en analys av den 

teoretiska utgångspunkten.

5.1.1 Vad är det som skiljer och/eller är likadant i de olika riterna från varandra?

Det som skiljer är till att börja med är främst att Svenska kyrkan som samfund har vigselrätt 

vilket inte Svenska Asatrosamfundet har som samfund. Dock kan borgerlig vigselförrättare 

förrätta vigsel i Asatrosamfundets regi. En präst kan däremot inte utföra en borgerlig vigsel och 

kombinera den med en annan ordning än den som Svenska kyrkan har eftersom han/hon i sitt 

ämbete är vigd till kyrklig tjänst. Svenska kyrkan har dessutom en fast ordning som styr 

vigselriten; även om den går att förändra måste vissa moment vara med. Bröllopet inom 

Asatrosamfundet har ingen sådan ordning. Det finns förslag på en ordning men i 

Asatrosamfundet skapar man inte fasta mönster för sina riter och därför finns inget krav för en 

viss ordning i ceremonin. Ska en borgerlig vigselförrättare utföra riten måste han/eller hon följa

vissa regler som en vigselförrättare är ålagda att följa. 

5.1.2 Varför finns dessa riter och hur ser samfundet/religionen på riten? /Vilken funktion 

har riten enligt de olika samfunden? Vilken relation har riten med samhällets lagar och 

regler kring familjerelationer? 

Tvåsamhet är enligt kristendomen instiftat av Gud till samhällets bestånd. Enlig Asatrosamfundet

är ceremonin mer ett sätt att fira kärleken. I båda samfunden blir riten en legitimering av en 

parrelation inom en grupp eller i samhället som helhet. Båda riterna om de är juridiskt bindande

får därmed självklart ytterligare en dimension. Efter en juridisk vigsel, borgerlig eller inom ett 

samfund blir man sedd av samhället som äkta makar och detta medför vissa skyldigheter och 

rättigheter. Det tillhör för vissa en tradition att gifta sig kyrkligt. Vill man ändå göra det på sitt 

eget sätt finns det valmöjligheter även om de måste hålla sig inom vissa ramar. Platsen som ett 

bröllop hålls på kan ge olika stämningar. Valet av musik och/eller underhållning samt klädval av 

dem som utför, genomgår och medverkar i ritualen påverkar även stämningen.



24

5.1.3 Vilka symboler finns med i riterna? 

Olika symbolerna har presenterats i materialet och dessa skiljer sig stort från varandra mellan de 

olika samfundens riter. Dock har de vissa symboler gemensamt. Kläder kan se likadana ut vid ett 

bröllop i så väl Svenska kyrkan som i Asatrosamfundet. Ringar används även i de olika riterna. 

Detta är som tidigare nämnt en gammal symbol för att vara bunden till någon och ett tecken på 

de löften man gjort i och med det ingångna förbundet. Symboler för olika element och gudar 

finns klart och tydligt i Asatrosamfundets bröllop. I Svenska kyrkans ordning nämns självklart

Gud men gudsnärvaron i riten konkretiseras inte på ett sådant sätt som Asatrosamfundet gör. 

Detta har troligtvis att göra med vilken gudssyn man har. Den kristna monoteistiska synen på 

Gud och den allsmäktigheten innebär att gudsnärvaron alltid är gällande. Man har alltså inget 

behov av att åkalla övre makter utan ber bön förbön och läser ur Bibeln istället. Asatrosamfundet 

bjuder in sina gudar och de kraftelement som man tror på eller symboliserar sig med alltså åkallar 

de sina gudar och efterfrågar deras närvaro. 

Oftast har man i den kristna riten ett intågande i t.ex. en kyrka medan man i Asatrosamfundet har 

ett tågande till ceremoniplatsen. Detta kan ses både som med och motpoler till varandra. En viss 

stämning skapas av att gästernas i förväntan sitter och väntar på brudparet. Stämningen 

kulminerar när dörrarna öppnas och brudparet tågar in i kyrka ackompanjerade av musik. Även 

en vigsel förrättad utomhus kan få samma effekt då gästerna sitter förväntansfulla och väntar på 

brudparet. Att tåga med sina gäster till en ceremoni kan ha exakt samma effekt. Även om man

möter upp gästerna innan ceremonin kan detta ändå bygga upp positiva förväntningar även om 

överraskningsmomentet kommer i ett annat skeende. Platsen där ett bröllop hålls påverkar dels 

stämningen av riten men även hur den utförs. Att välja en plats utomhus med stolar eller utan 

stolar påverkar också själva stämningen. Cirkeln i det nyhedniska bröllopet bryter kanske med 

våra invanda vanor hur vi samlas kring en ceremoni av denna karaktär. Det skulle vara intressant 

att analysera hur och varför vi samlas på led eller kring en tillställning som denna. Gemensamma 

attribut är förutom det tidigare nämnda att ceremonin genomförs på en speciell plats och med en 

utvald ceremoniledare.

5.1.4 Finns det några myter knutna till riterna? 

Myter kring äktenskap och berättelser kring bröllop förekommer i Bibeln exempelvis i de 

evangeliska texterna om Jesus och bröllopet i Kana (Joh 2:1-11). Men det finns ingen berättelse 

kring det första äktenskapet eller bröllopet. Även i den fornnordiska mytologin finns bröllop men 

inte heller här finns det någon berättelse kring ett första bröllop eller äktenskap.
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5.2 Ritualdefinitionerna

Första definitionen handlar om rit som religiös handling enligt de olika samfunden. Äktenskapet 

som rit är både enlig Svenska Kyrkan och Asatrosamfundet en religiös handling. Den är kopplad 

till det religiösa utövandet som sker inom de olika samfunden. Detta syns i syftet med riten i de 

olika samfunden samt utövandet där text, tal och handling hela tiden återkopplar och genomsyras 

av samfundens religiösa ställningstagande. Riten är dock både sakral och profan i den Svenska 

kyrkan eftersom deras vigsel räknas både som heligt och juridiskt. Vigseln är alltså befäst i 

Svenska kyrkans trosutövning men även i samhället lagar. Svenska Asatrossamfundet har ingen 

vigselrätt och deras ceremonier är alltså inte juridiskt bindande alltså är denna rit i detta samfund 

endast sakral om inte en borgerlig vigselförrättare utföra vigsel på nyhedniskt sätt och vigseln 

därmed blir både sakral och profan..

Den andra definitionen handlar om rit som symbolisk handling och ur denna definition är riten i 

de båda samfunden symboliska handlingar. Språket som används i riterna visar på vikten av 

handlingen som sker i riten samt koppling till det religiösa språk som används inom samfundet. 

De symboler som tidigare återgetts och diskuterats visar på vikten av symbolerna för att befästa 

ritens innebörd. 

Den tredje och sista definitionen behandlar riten som markering i en social struktur. Vigsel är en 

tydlig markering i en social struktur för dem som ingår äktenskap. I båda samfunden genomförs 

riten för att skapa en ny gemenskap och för att befästa band mellan två människor. Den kristna 

vigsel i Svenska kyrkan som både är helig och juridisk ger tydligt en social markering då paret i 

fråga nu har juridiska skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Vigseln inom 

Asatrosamfundet har dock samma funktion socialt sett. Paret ses som gifta av resten av 

samfundet oavsett om de även gift sig borgerligt eller inte. Har paret även genomgått en borgerlig 

vigsel är paret juridiskt bundna till varandra och har således samma skyldigheter och rättigheter 

gentemot varandra precis som de par som gift sig i Svenska kyrkan.    

5.3 Övergångsriter 

Bröllop är en övergångsrit som snarare är av social än biologisk karaktär eftersom en vigsel inte

längre är nödvändig för att bilda en familj. Istället har bröllop och vigsel idag fått en annan

innebörd. Förutom den juridiska delen så handlar det om visa sin tillhörighet. Statusen för den 

som är gift förändras i samhället och i gruppen efter att man genomgått riten men kanske inte på 

ett sådant markerat sätt som tidigare var fallet. Reaktionen förändras på så sätt att de som gift sig 
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nu har en ny civil status och ingått en ny fas i en relation. Utåt kan det diskuteras huruvida rollen 

och statusen har förändrats. Samhället syn på att vara gift eller inte har förändrats. Att vara 

sambo ses idag som en familjebildning som är fullt accepterar av samhället. Att gifta sig handlar 

inte heller alltid om att starta en familj då par som redan har barn med varandra, eller sedan 

tidigare relationer, också gifter sig. Om man har genomgått en bröllopsrit inom Asatrosamfundet 

utan att gifta sig borgerligt eller utan en borgerlig vigselförrättare så har relationen rent juridiskt

sätt inte ändrats. 78

När man ser på teorin kring övergångsriter säger den att första fasen innebär att personen 

separeras från sin förra grupptillhörighet och status. Sedan blir personen ”isolerad” när 

övergången till den nya statusen sker och är därmed egentligen statuslös, och till sist införlivas 

personen genom sin nyvunna status i den nya gemenskapen. Generellt sett kan det diskuteras 

huruvida en person i en övergångsrit någonsin blir isolerad. I det moderna samhället går det 

flesta från ett samboförhållande till ett äktenskap och därmed förändras inte boendesituation på 

grund av riten. Dessutom utförs riten i gemenskap med någon annan och man kan då diskutera 

om personen någonsin blir isolerad i någon fas av riten. Att gå från att vara ogift till gift innebär 

sällan att du går från att vara singel till att vara upptagen. En person som ska gifta sig har 

troligtvis redan en relation med sin blivande make/maka. Så även om personens status förändras 

sker övergången från den ena statusen till den andra relativt snabbt och kanske med en liten yttre 

förändring.

Om man ser på Genneps rites of passages ur det moderna samhällets perspektiv kan den 

analyserats ur nya synvinklar. I det moderna samhället byter inte bara de ena parten familj utan 

båda blir tillhörande den andras familj. Dessutom så har detta ofta redan skett då man troligtvis

varit sambo och haft ett förhållande som räknas som legitimt i familjen. 

Om man ser på separationsfasen kan denna kopplas samman med fenomenen möhippa och 

svensexa där de nära vännerna och/eller släkten av samma kön t.ex. kan ordna en fest eller 

utsätta den blivande bruden/brudgummen för olika aktiviteter. Ett annat exempel är att det finns 

de som följer seden att inte se varandra innan vigseln eller inte se brudklänningen innan själva 

vigseln. 

Äktenskap är inte en nödvändighet för att skaffa barn eller att ens barn ska vara accepterade i 

samhället.  Dock kan det i patriarkala system behövas för att se vem som bär ansvaret för barnet 
                                               
78 http://www.asatrosamfundet.se
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och familjen. Föräldrarna har försörjningsskyldighet och mannen har ofta skyldighet att försörja 

familjen i ett sådant samhällssystem. Vem som är ett barns biologiska far kan man inte vara helt 

säker på, om man inte gör ett s. k. faderskapstest. Däremot är det enklare att helt säker på vems

som är barnets biologiska mor. I dagens samhälle där familjerelationerna har förändrats och man 

kan skaffa barn med hjälp av olika medicinska processer så får faderskap och moderskap nya 

betydelser. Beslut om vem som tar ansvar för barnen sker på andra sätt idag än det kanske gjorde 

innan dessa möjligheter fanns.
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6. Diskussion

Tvåsamhet var tidigare ett krav från kristendomen och samhället för att bland annat kontrollera

familjebildningen. Idag finns den mer för att fylla ett behov av trygghet från dem som ingår i 

relationen. Detta kan kanske vara en förskjutning från det kollektiva till det individuella. Genom 

att samhälleliga och religiösa normer förändras så ändras även betydelse av giftermål och idag 

definieras anledningen till att gifta sig av individerna som ska ingå äktenskap. Vi lever i ett 

föränderligt samhälle som kanske skapar behov av att finna en trygghet. Detta kan leda till att 

man drar sig till något traditionellt att bygga sin tillvaro på. Det finns alltså ändå behov att skapa 

en ritual som ger en gemenskap mellan två människor.

Individualismen kan leda till minskat behöv av ritualer men kan även leda till ett ökat behov av 

mer personliga ritualer. Det blir individerna själva som styr hur de ska utformas inte ett samfund 

eller en religion. Nyhedendom är kanske ett kollektivt sätt att genomföra ritualerna men det finns

stora möjligheter att individualisera riten och dessutom stora potentialer att utforma en typ av 

ritual för att få en speciell typ av upplevelse.

I vår individualiserade värld har alla behov av att synas och betyda något för andra. Det är viktigt 

att bli sedd och behövd. I en parrelation delar man livets upp- och nedgångar. Äktenskapet kan 

ses som ett förbund för människor att knyta sig samman med starkare band för att dela livets 

bergochdalbana. Genom att traditionellt stadga relationen även om det inte traditionellt

genomförs så får man ett slags samhällelig och socialt godkännande. 

Vi har olika traditioner i det moderna samhället för att befästa vuxenlivet, t.ex. att ta studenten

och ta examen. De handlar om att visa att man är självständig och kan försörja sig och aktivt

delta i samhällslivet. Kanske handlar dessa riter och händelser om att markera vuxenlivets 

närmande eller dess genomslag. I det moderna samhället blir det svårare och svårare att se 

huruvida man är vuxen eller inte. Man är ungdom längre och längre och vuxen är man kanske 

inte förrän man har en egen familj. Att ingå äktenskap eller på annat vis befästa sin relation är 

kanske ett sätt att visa sin vuxenhet. Även om detta görs efter ett par har fått barn kan syftet vara 

detsamma. Man vill skapa en trygghet och en fastare familjebildning. Att det idag är populärt att 

gifta sig kanske har med detta att göra. Genom att fastare befästa sin relation vill man skapa en

tryggare familjebildning att luta sig mot. En återkommande tanke är att det finns ett behov att ha 

en plats någonstans och i ett sammanhang för de individer som ingår äktenskap.
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Under arbetets gång har funderingar uppstått kring dem som genomgår de olika riterna. Vad 

skiljer dem som människor? Vilka olika statusar/tillhörigheter har de i samhällt? Är det så mycket 

skillnad? Måste man konkret tro på asagudarna för att vigas på detta nyhedendomiska sätt? 

Kanske är det ett mer individualiserat sätt att kunna lova varandra trohet och legitimera sin 

relation på ett offentligt och/eller juridiskt sätt. För att vigas i den Svenska kyrkan behöver man 

inte vara troende. Är det samma sak då man går till en gode eller gydja för att vigas? Är det 

samma krav på tillhörighet och övertygelse? Kontentan av dessa frågor är att krav på 

tillhörigheten beror på hur sammanhanget ser ut. T.ex. får du som tidigare nämnt endast gifta dig 

i Svenska kyrkan ifall en av parterna är medlem. Vilka krav som asatrosamfundet ställer är dock 

inte lika tydligt.  

Klädsel i riterna handlar mycket om vilket mode som gäller. Kläderna man bär vid vigseln vill 

kanske också ge ett utryck för vem man är och vill vara som person. De som genomgår riten vill 

göra det till en minnesfylld stund och klädsel vid tillfället påverkar både stämningen och 

upplevelsen av tillfället. Därför är det inte underligt att man vill vara sitt allra finaste denna dag. 

Dock finns det säkert de som känner sig tvingade att klä upp sig på ett sådant sätt att de inte

känner sig bekväma i. 

Riten kan ses som en länk mellan samhälle och religion. Dopet har ingen juridisk mening längre,

begravning har inte heller någon juridisk bindning, dock har äktenskapet det. Alltså blir den 

religiösa riten ett juridiskt förbund som genomförs i religionens spelrum. Genneps teori om 

naturliga riter som följer livscykeln utlämnar riten vigsel. Därmed kan den ses som onödig. 

Vigseln har däremot en samhällelig funktion och är dessutom juridiskt bindande. Om man vänder 

på perspektivet av detta resonemang blir vigseln, ur samhällets synvinkel, den enda nödvändiga 

riten eftersom den är den enda som har en juridisk innebörd. 

Gennep efterfrågar även riter för utebliven fertilitet och ålderdom. Kanske det behövs fler typer 

av riter, som till exempel en rit för skilsmässa eller separation. Det kanske skulle göra det lättare 

för folk att få avslut och kunna gå vidare. Att gå från gift till ogift igen innebär ju även det att gå 

från en status till en annan. Frågan är om detta skulle kunna vara en sorts ”rite of passage”?

Det är även intressant att se på Asatrosamfundets åkallande av gudamakt som ett sökande av 

legitimitet. Genom ritens utformning vill man troligtvis som samfund bekräfta och utveckla den 

rörelse man tillhör. Som ett relativt nytt samfund behövs kanske denna tämligen tydliga del som 
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är själva åkallande för att knyta an till sin egen religion. Svenska kyrkans tradition och 

kristendomens relativt långa historia i vårt samhälle innebär att man kanske inte har samma 

behov av att legitimera sig som samfund och som ritgenomförare. Svenska kyrkan har haft en

koppling till staten och som statskyrka innebär ett visst myndighetsintryck som på ett sätt kanske 

lever kvar.  

6.1 Slutsats

Det som studien kommer fram till är att individen, gruppen och samhället styr ritens betydelse 

samt genomförande. Riterna har liknade karaktär men skiljer sig ändå på detaljnivå. Skillnader på 

hur riten genomförs och vilket syfte individerna har som genomgår riten finns. Alltså påverkas 

riternas utformning starkt av vilka individer som genomgår den samt vilken kontext som de 

befinner sig i. Socialt är båda riterna accepterade medan den kristna vigseln procentuellt sett är 

vanligare. Det går dock inte att utröna i denna uppsats huruvida par som genomgår en kristen 

vigsel är mer eller mindre troende och utövande än de par som genomgår en vigsel inom 

asatrosamfundet.

6.2 Vidare forskning

En fortsatt studie skulle kunna handla om hur par uppfattar riten de genomgått. Att göra en 

intervjustudie kring varför man valt den typ av rit man gjorde skulle även kunna vara aktuell. 

Detta genom att till exempel intervjua olika par som gift sig i Svenska kyrkan med målet att förstå 

varför man valde detta. Att vidare undersöka andra övergångsriter på ett liknande sätt är även

möjligt så som till exempel begravning eller dop. Man skulle även kunna bredda studien med att 

jämföra med fler samfund eller religioner. En annan idé är att jämföra olika övergångsriter i 

teman som man sedan utarbetar mot en empiri. Alternativen och möjligheterna är många. 
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7. Sammanfattning

Studien är en deskriptiv, komparativ litteraturstudie vars syfte är att skapa en djupare förståelse 

när det gäller likheter och skillnader i bröllopsriter inom Svenska kyrkan och Svenska 

Asatrosamfundet.

Syftet med uppsatsen är att komparativt undersöka riter kring äktenskap i olika 

religioner/samfund för att förstå/beskriva dess syften, utformning samt funktion.

Det teoretiska resonemanget bygger till största del på Arnold van Genneps begrepp rites of 

passage - övergångsriter. Övergångsriter handlar om de riter som rör byten av stadier i livet. 

Dessa riter markerar övergångar mellan liv och död, ensamstående till familj, från barn till vuxen 

osv. Genom ritens genomförande så byter man stadium i livet eller till och från livet. Riten 

används för att förverkliga händelsen och markera den gentemot det heliga men även mot 

individerna involverade samt den gemenskap eller det samhälle som personen/personerna tillhör. 

Det centrala är alltså att genom livets olika faser förstå och markera de övergångar man som 

människa har. Riter kring bröllop och vigsel är det som blir fokus i ritteorierna

Material består av information om hur de två samfunden ser på vigsel och bröllop samt 

genomför dem. Relationen mellan riten och lagar och regler beskrivs även samt olika symboler 

som finns kring och i riten. 

Slutsatsen är att individen, gruppen och samhället styr ritens betydelse samt genomförande. 

Riterna har liknade karaktär men skiljer sig ändå på detaljnivå samt hur riten genomförs och vilket 

syfte individerna har som genomgår riten.
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Bilaga 1
Exempel på bröllopsordning enligt Svenska Asatrosamfundet

Ceremonin i punktform

 Vandring till ceremoniplatsen

 Samling, med blåsning i horn

 Välkomnande

 Öppning av ceremonin

 Inkallning av makter, samt etablerandet av Helig Cirkel 

 Öster, Söder, Väster, Norr, Nedan, Ovan & Mitten 

 Tändande av eld, ev. fackelceremoni

 Reningsceremoni - rituell tvagning av brudparet

 Luft, Eld, Vatten, Jord 

 Åkallan av gudamakter, offrande m.m. Tor, Frej, Freja & Odin 

 Utbyta kärleksförklaringar

 Förklara brudparet sammanvigda

 Bröllopskväde

 Avslutning
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Bilaga 2 
Vigselordning enligt Svenska Kyrkan från Kyrkohandboken ur Svenska psalmboken 


