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1. Inledning   

Under en kurs jag läste på Ersta Sköndal Högskola, "Rit och berättelse", VT-12, väcktes 

ett stort intresse hos mig för ritens betydelse för människan. Under kursen talade vi mycket 

om olika passageriter och jag funderade på att fördjupa mig inom området.  

När större eller mindre förändringar äger rum i en människas liv tycks hon ofta på något 

sätt vilja markera detta. Genom att använda riter manifesterar hon dessa förändringar. Vissa 

använder sig av etablerade riter som t ex en vigsel när de vill gifta sig. Vid andra tillfällen 

skapar hon sin egen rit. Vid ett uppbrott från en lång parrelation bränner man kanske 

fotografier av sin före detta partner. Just dessa handlingar som accentuerar förändringar, är 

viktiga för människan.  

Födelsen är en stor händelse för dem som får uppleva den, vilket jag, som mamma, haft 

förmånen att få göra. Denna stora händelse uppmärksammas på olika sätt i olika kulturer och 

det intresserar mig mycket. Det finns olika handlingar och ritualer i Sverige idag som man 

utför i samband med en persons födelse, med allt den förändringen medför för berörda 

personer som föräldrar, syskon, vänner och släkt. För många är dopet den första riten man har 

med den nyfödda i centrum.  

Medlemsantalet sjunker i Svenska kyrkan (från 87,9 % 1992 till 67,5% 20121) men 

fortfarande är en stor andel av befolkning medlemmar. Alla de kyrkliga handlingarna används 

fortfarande i hög grad – t ex låter drygt 50 % av alla nyblivna föräldrar döpa sina barn.2 Den 

procentandel som regelbundet besöker gudstjänster är låg (1999 gick 5,6 % av befolkningen i 

gudstjänst minst en gång varje månaden), liksom tron på en personlig Gud (15,8% år 1999, 

detta innebär då inte enbart den kristna guden).3 Det finns en spänning i att befolkningen i 

stort inte är trogna gudstjänstbesökare eller troende, men samtidigt i hög utsträckning vänder 

sig till Svenska Kyrkan för kyrkliga handlingar. Denna spänning väcker ett intresse hos mig.  

Från början användes det kristna dopet i urkyrkan som en initiationsrit där främst vuxna 

döptes. I dopet föddes man på nytt, blev medlem i kyrkan och fick tillträde till nattvarden.4 

Initialt växte kyrkan genom att människor omvände sig till kristendomen och döptes. Med 

tiden växte de kristna församlingarna och blev fler, och de som döptes var i allt större 

utsträckning spädbarn i kristna familjer. Då började en långsam förändring av ritens funktion 

                                                           
1 Kyrkan i siffror, Svenska kyrkans medlemsutveckling år 1972-2012 
2 Kyrkan i siffror, Döpta, konfirmerade, vigda och begravda enligt Svenska kyrkans ordning år 1970-2012 
3 Det religiösa Sverige, 251 
4 Scott Latourette, 194 
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äga rum, inte för kyrkan, men för folk i allmänhet. Även om dopet för kyrkan fyllde 

funktionen att rädda själar så blev dopet också nära förknippat med barnets födelse. Ännu 

lades inget fokus i dopet på att välkomna barnet eller på föräldraskap.5  

Dopet har en lång och omfattande historia, och idag i Svenska Kyrkan är dopet en 

central rit. Det är ett av kyrkans två sakrament och dessutom medlemsgrundande. När man 

tittar på ordningen för dopgudstjänsten i Svenska Kyrkan finner man olika moment i dopet av 

små barn som uppmärksammar barnets tillkomst och föräldraskapet.6  

Riter kan med tiden genomgå förändring och ändra typ. Det gäller naturligtvis också 

dopet. Även om betydelsen av dopet möjligen har förändrats för människor i allmänhet 

betyder det inte att kyrkan förändrat sin intention med dopet. Vilken funktion dopet har för 

föräldrar som låter döpa sina barn är intressant att titta närmare på. Man kan inte självklart 

anta att dopföräldrars syn på dopet överensstämmer med kyrkans syn. Det kan ligga en 

spänning mellan kyrkans och föräldrarnas uppfattning om dopet. 

 

2. Syfte och Problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka dopföräldrars tankar om dopet, och utifrån deras 

uppfattning undersöka om dopet har funktionen av födelserit för dem, och mer specifikt vilka 

funktioner den i så fall fyller. 

2.1 Begreppet dop 

Dopet i denna uppsats avser dopet i Svenska Kyrkan. I undersökningen kommer jag 

också tala om dopfesten som en del av dopet eftersom den enligt dopföräldrarna är nära 

förknippat med dopet. 

2.2 Begreppet födelserit  

Det finns igen allmänt vedertagen definition av födelserit. En vid definition av 

begreppet är: en födelserit är en rit som sker i anslutning till barnets födelse. Jag har avsiktligt 

valt en vid definition eftersom det finns så många olika typer av födelseriter. Födelseriter är 

beroende av den kulturella miljö den uppkommer och används i, av värderingar och 

världsbild. Det finns födelseriter som sker i anslutning till ett barns födelse, andra äger rum 

                                                           
5 Grimes, 49-51 
6 Den svenska kyrkohandboken, 221-231 
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före, och handlar exempelvis om att undanröja faror. Ytterligare födelseriter äger rum efter 

och syftar till att barnet ska få sin plats i ett sammanhang, t ex i familjen eller i en tradition. I 

olika kulturer ser användning av födelseriter olika ut och sammantaget blir antalet typer av 

födelseriter mycket omfattande.7  

2.3 Avgränsning 

Jag har valt att inte undersöka andra kyrkliga riter med liknande funktion, exempelvis 

barnvälsignelse eller dop i andra kristna samfund.  

Jag har valt att intervjua föräldrar som ämnar döpa sina spädbarn i Svenska Kyrkan. Jag 

har valt att inte studera de som döper äldre barn, konfirmander som döps eller vuxna som låter 

döpa sig. 

Jag har valt att undersöka enbart föräldrars tankar om dopet. Jag har valt att inte studera 

prästernas syn på dopet eller synen på dopet hos de andra kyrkligt anställda som arbetar med 

dopgudstjänster. Jag har valt att inte fråga övriga deltagare vid dopen om deras tankar om 

dopet. 

2.4 Problemformulering 

Följande problemformuleringar har jag tagit fram utifrån den bakgrund jag presenterat: 

 Hur tänker man som dopförälder kring dopet? 

 Har dopet funktionen av födelserit för dopföräldrarna och vilka funktioner mer 

specifikt fyller den i så fall? 

 

 

3. Tidigare forskning  

Historiskt sett är forskning om födelseriter begränsad och man kan mot bakgrund av 

detta förledas att tro att det inte funnits så många födelseriter. En av orsakerna till denna 

missuppfattning är att födelsen och dess riter är en händelse med kvinnan i fokus. Kvinnan 

har genom historien setts som mindre intressant och mindre värd än mannen och samma har 

gällt för de riter där hon står i centrum. Länge har det enbart varit män som varit antropologer 

och de har inte intresserat sig för födelseriter (eller inte blivit insläppta för att kunna studera). 

Därför har dessa riter inte registrerats. De riter som följer födelsen, en slags ”andra” födelse, 

                                                           
7 Grimes, 40-42, 45 
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ofta spirituell, har fått mer uppmärksamhet och dessa riter har traditionellt varit under 

männens kontroll eftersom de haft det ceremoniella ansvaret. En annan orsak är att alla 

födelseriter inte faller innanför mallen för en födelserit och har andra betäckningar som t ex 

babyshower, vilket kan göra att man missar dem.8  

På 1970-talet skrev några forskare, inspirerade av feministiska tankar, olika 

uppmärksammade arbeten om födelse och moderskap och sen dess har intresset för födelsen 

och födelseriter vuxit. Forskning inom området fortsätter och litteraturen växer.9 

Viss forskning intresserar sig för människors individuella berättelser om rituella 

upplevelser, vilket är relativt nytt och till stora delar ett västerländskt fenomen. Dessa 

berättelser ses fortfarande av en del ritteoretiker som irrelevanta. Dessa forskare fokuserar 

istället på beskrivningar av riten som är bestämda av andra, t ex auktoriteter som kyrkan, och 

anser inte att de personliga berättelserna har något värde. Andra ser den personliga berättelsen 

som en tillgång. Den kan till och med förändra riten från det den var, och genom att 

återberätta kan personen lägga till eller dra ifrån vissa delar.10 Det finns idag flera exempel på 

att man rör sig från det objektiva mot det subjektiva synsättet i ritforskningen.   

Det finns ett antal undersökningar om dopet i Sverige, oftast kopplade till dopet i 

Svenska kyrkan. Två är av intresse att nämna:  

Eva Reimers avhandling ”Dopet som kult och kultur” från 1995 tar upp flera av de 

frågor som den här uppsatsen riktar in sig på. Hon undersöker dopföräldrars bruk av dopet, 

prästers syn på dopet och diskuterar sekularisering och vad den har för påverkan på dopet. 

Utifrån studier av dopsamtal och dopgudstjänster samt intervjuer av dopföräldrar och präster 

har hon kommit fram till att det finns två aspekter som betonas – antingen dopets kultaspekt 

eller dess kulturella aspekt. Detta leder till spänningar och konflikter för de inblandade i 

dopet.11  

Elin Lockneus har i sitt arbete ”Döpt för livet: – en undersökning av dopföräldrars 

uppfattning om dopet i Härnösands stift” från 2014 gjort jämförelser mellan Svenska kyrkans 

dopteologi och dopföräldrars uppfattning om dopet. Detta är en kvalitativ studie inom praktisk 

                                                           
8 Grimes, 17-20 
9 Ibid, 20 
10 Ibid, 10 
11 Reimers, ”Dopet som kult och kultur” 
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teologi. Den syftar till att öka kunskapen om hur föräldrar tänker om dopet och även att 

underlätta mötet mellan Svenska Kyrkans teologer och blivande dopföräldrar.12  

 

4. Metoddel  

4.1 Metod  

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag använder kvalitativa intervjuer som 

metod eftersom det ger djupgående svar. I en intervjusituation får jag möjlighet till insyn i, 

och en djupare förståelse, för dopföräldrars tankar om dopet.  

Jag har använt Kvales modell med olika stadier för kvalitativa intervjustudier.13   

Inledningsvis funderade jag över teman och kom fram till att jag ville studera dopet och dopet 

som rit. Jag har riktat in mig mot dopföräldrar och deras tankar om dopet. Jag har också läst 

litteratur för att fördjupa mig i ämnet under detta första stadium, vilket jag även gjort 

kontinuerligt under arbetets gång. Efter detta gjorde jag en plan över hur jag avser att lägga 

upp arbetet samt funderade över urval. Därefter genomförde jag intervjuerna samt 

reflekterade över olika delar av intervjuprocessen. Mina reflektioner har bland annat berört 

relationen mellan den intervjuade och mig som intervjuar, samt intervjusituationen. Slutligen 

har jag bearbetat och analyserat materialet inom ramen för denna uppsats.   

4.2 Urval 

Jag valde att hålla undersökningen i Stockholms stift där jag är bosatt för att om möjligt 

kunna träffa dopföräldrarna för intervju. Jag kontaktade åtta präster i stiftet som jag känner för 

att få hjälp att etablera kontakt med föräldrar som planerade att döpa sina barn under perioden 

mellan den 12 april och den 3 maj 2014. De präster som hade dop under perioden tillfrågade 

aktuella dopföräldrar om de ville delta i studien och gav mig sedan deras kontaktuppgifter.  

Dessa dopfamiljer lät döpa sina barn i sex olika församlingar i Stockholms stift. Fem 

familjer valde att döpa i hemförsamlingen och tre valde annan församling. Föräldrarna är alla 

sammanboende och sex par är gifta. Deras barn har varit mellan fyra och tio månader vid 

doptillfället. Det är uteslutande heterosexuella par och jag har i samtliga fall utom ett 

intervjuat enbart mamman. I det sista fallet intervjuade jag båda föräldrarna. Att det är främst 

mammor jag intervjuat beror på att jag endast haft möjlighet att intervjua under kontorstid, 

                                                           
12 Lockneus, “Döpt för livet” 
13 Trost, 50-51 
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och att det i samtliga fall varit mamman som varit föräldraledig och pappan som har arbetat. 

Det hade varit önskvärt att få ta del av fler pappors tankar och gärna fått intervjua en pappa 

enskilt. Jag borde ha funderat på hur jag skulle kunna få en mer jämn fördelning av mammor 

och pappor innan jag påbörjade urvalsprocessen. Om urvalet av föräldrar hade innefattat 

ensamstående föräldrar, personer boende i glesbygd eller homosexuella par hade resultatet 

möjligen sett annorlunda ut. 

För att undersökningen skulle rymmas inom ramen av en uppsats av denna storlek 

bedömde jag att sex dopföräldrar var lagom. Initialt fick jag inte kontakt med mer än fem 

dopföräldrar. Jag gjorde då en ny förfrågan till ytterligare ett antal präster och fick då tag i tre 

föräldrar till och kom upp i åtta. Jag valde att ta med alla dessa tre dels för att jag tänkte att de 

kunde tillföra uppsatsen mycket med sina tankar och erfarenheter och dels för jag inte kunde 

bestämma vilka jag i så fall skulle ta bort. Det har förstås tagit mer tid i anspråk att genomföra 

fler intervjuer och gett ett större intervjumaterial. Alla intervjuer har bidragit till studien, men 

det hade besparat mig tid att begränsa till sex föräldrar, och om jag hade vetat hur mycket tid 

det skulle ta i anspråk hade jag valt bort två av dem. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag kontaktade prästerna via mail, informerade om studien samt bad dem, att om 

möjligt, hjälpa mig att upprätta kontakt med dopföräldrar som planerade att döpa sina barn. 

När jag fått kontaktuppgifter till föräldrarna ringde jag dem för att berätta mer om 

undersökningen och bestämma tid för intervju, antingen genom ett personligt möte eller via 

telefon. Två av intervjuerna skedde hemma hos dopföräldrarna och de övriga på telefon. Det 

hade varit önskvärt att träffa alla dopföräldrarna personligen, men det var svårt att få till stånd. 

Att pressa dem till ett möte var inte aktuellt då det skulle kunnat påverka dem negativt, 

antingen på så vis att de inte ville delta eller att de inte ville dela med sig av sina tankar lika 

frimodigt.  

Jag valde att ställa öppna frågor för att ge utrymme för dopföräldrarnas egna tankar. Jag 

utgick från vissa grundfrågor och ställde sedan följdfrågor utifrån vad de intervjuade berättade 

om. Jag strävade efter att få ett följsamt samtal och anpassade mina frågor efter den riktning 

samtalet tog.  

Jag intervjuade varje dopförälder/dopföräldrarpar två gånger, en gång före dopet 

(refereras till som a-intervjuer) och en gång efter (refereras till som b-intervjuer). Jag försökte, 

i de fall det var möjligt att ha a-intervjun före dopsamtalet. Detta för att föräldrarnas tankar 
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om dopet inte skulle påverkas av diskussionen som fördes under dopsamtalet och av det som 

prästen talade om. I efterhand har jag funderat på hur stor betydelse det har haft. Föräldrarnas 

tankar var ju redan påverkade av sina erfarenheter av dop. Flera av dem hade dessutom varit 

med som dopföräldrar när deras några år äldre barn blev döpta och hade därmed redan 

erfarenhet av dop. Fem av a-intervjuerna ägde rum före dopsamtalet och resten efter, men 

dock före själva dopet. 

4.4 Fördelar och nackdelar med telefonintervju 

Under telefonintervjuerna har jag uppmärksammat olika svårigheter och någon oväntad 

fördel. En nackdel med telefonintervju var att jag kan ha missat signaler som 

intervjupersonerna gav med kroppsspråket vilket innebar att jag gick miste om värdefull 

information. Samtalet flöt inte lika bra eftersom vi inte kunde se varandra och det blev svårare 

att etablera en trygg relation. För att försöka balansera upp bristen på kroppsspråk ansträngde 

jag mig för att vara så uttrycksfull som möjligt med rösten för att skildra min person och för 

att uttrycka uppskattning för det som föräldrarna berättat. Vidare gick jag miste om 

möjligheten att intervjua fler än en person vid telefonintervjuer. Avsaknaden av kroppsspråk 

gjorde det också svårare att veta hur jag skulle tolka tystnad. Jag hade inte synen till hjälp för 

att kunna avgöra om personen funderade på frågan eller var klar. I de första intervjuerna hade 

jag sannolikt för bråttom och fortsatte med en ny fråga ganska snart efter det blev tyst, medan 

jag vid de senare intervjuerna ställde frågor om de vill säga något mer när en tystnad uppstod. 

Jag hade inte intervjuvana innan jag började studien och har utvecklats från första intervjun 

till den sista. Under informationsinsamlingens gång har jag blivit bättre på att intervjua och 

mer lyhörd för signaler, vilket sannolikt påverkat materialet. Vid de senare intervjuerna fick 

jag mer material, men det kan också ha berott på den som intervjuades. En intervju handlar ju 

också om ett samspel mellan de två eller tre parterna.  

Jag visste inte heller något om det rum den intervjuade vistades i och vad som eventuellt 

kunde distrahera. Om en tv stod på eller om det fanns något annat som stal uppmärksamheten 

från den intervjuade kunde det utgöra ett problem.14 Vid några intervjuer har närvaron av barn 

under intervjun varit en variabel att räkna med. Föräldrarnas fokus har blivit splittrat om 

barnen varit i närheten och krävt uppmärksamhet. Vid ett par tillfällen har vi varit tvungna att 

avbryta intervjun och fortsätta vid ett senare tillfälle när barnen somnat. Det har jag inte 

                                                           
14 Trost, 65 
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uppfattat som någon nackdel, utan snarare att en mer avslappnad inställning till varandra 

etablerats. 

Vid andra intervjutillfället hade jag och informanten/erna redan etablerat en relation och 

då kom intervjun igång snabbare än vid första tillfället, då jag ägnade tid till att presentera 

undersökningen. Här upplevde jag en svårighet, i synnerhet på telefon, i att det kunde 

upplevas som stressigt för den som intervjuades. Det var svårare för dem att finna sig i 

situationen och att rikta in sina tankar på frågorna.  

En fördel med en intervju via telefon var att informanterna inte påverkades lika mycket 

av mig. De kunde inte bilda sig en närmare uppfattning om mig eller se mina signaler, t ex om 

jag visade gillande eller ogillande för deras svar. Vi kom inte heller lika självklart tala om mig 

och mina tankar kring dopet och kyrkan, vilket också skulle kunnat påverka dem. Intervjun 

blev mer neutral och det kunde vara lättare för dem att uttrycka sina tankar om de slapp möta 

mig ansikte mot ansikte, särskilt om det rör sig om negativa tankar.  

 

5. Teoridel   

Teorin kring riter är mycket omfattande. För denna uppsats är följande områden 

intressanta att lyfta fram: rit och passagerit, nyskapande och omskapande av riter och 

födelseriter i det moderna samhället.  

5.1 Rit och passageriter 

Människan har i alla tider använt sig av riter för att uttrycka det som är betydelsefullt i 

tillvaron. Mänskliga kulturer är fulla av riter av varierande slag. 

Det finns ingen definition av begreppet rit som alla forskare är överens om. Jag har valt 

att använda mig av Grimes definition. 

”The term rite denotes specific enactments located in concrete time and place. 

The term rite, then, refers to a set of actions intentionally practiced and widely 

recognized by members of a group. Rites are differentiated, even segregated 

from ordinary behavior.”15 

                                                           
15 Grimes, 28 
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Forskare delar in riter i olika typer. En av dessa typer är passageriter vilka innefattar 

födelseriter. Jag kommer inte ägna de andra typerna av riter uppmärksamhet utan fokusera på 

passageriter. 

Passageriter är en typ av rit som också kallas för livskris- eller livscykelriter. De berör 

händelser när en person förflyttar sig från en social position till en annan. Typiska sådana 

händelser är födelse, vuxenblivande, giftermål och död. Det kan också handla om 

initiationsriter - när man t ex ska byta roll inom en grupp eller bli medlem i en ny grupp. Ett 

mycket känt namn inom ritforskning är Arnold van Gennep som 1909 skrev ”Rites of 

passage” vilken fått stort inflytande på synen på passageriter. Han menar att passageriten 

bringar ordning till det kaos som förändringen av en individs sociala position kan medföra.16 

Han beskriver passageriten som en trestegsprocess. En bild för denna process kan vara att 

förflytta sig från ett rum till ett annat där tröskeln är ett slags mellanläge då man inte finns i 

något rum utan står emellan. Den första fasen ”Separation” innebär att man lämnar gruppen 

och/eller sin givna plats och berövas sina identitetsmarkeringar. ”Transition” är nästa fas då 

man flyttas ut till ett ingen-mans-land som kan innebära en fara och är full av symbolisk 

mening. Nu genomgår man vissa förberedelser, lär sig olika saker som man behöver eller kan 

ha användning för i sin nya roll, och i slutfasen ”Incorporation” antar man den nya rollen. 

Olika typer av passageriter lägger emfas vid olika delar i denna modell. Födelseriten har fokus 

på den sista fasen. 17 

Riterna svarar mot olika behov beroende på var man är i sin livssituation, eller om man 

står inför en specifik händelse. Det är av vikt att riten verkligen talar till människan på ett 

djupare plan – psykologiskt, socialt och andligt för den ska ha avsedd funktion. En funktionell 

rit är till hjälp för individen och/eller gruppen att på djupet förstå eller gå in i den 

förändringen hon/de står inför. Om det är en tillfredsställande rit kan den underlätta processen 

som större livsförändrande händelser medför. 18 

5.2 Nyskapande och omskapande av riter 

Människor har i alla tider utvecklat riter. Man kan lätt få intryck av att alla riter har lång 

historia och inte har förändrats över tid, men riter har alltid varit föremål för utveckling och 

förändring. Om riterna inte är funktionella och svarar mot behoven, uppstår en brist och man 

                                                           
16 Bell, 36-37 
17 Grimes, 6, 103-105 
18 Ibid, 6-7 
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kan känna sig tvungen att skapa nya. I detta ligger skapandet av nya riter och nyskapande av 

etablerade riter.  

Grimes skriver om begreppen ritualizing och ritualization och skillnaden mellan dem. 

De beskriver handlingar som har ritlikande karaktär. Ritualization syftar på mänskliga 

beteenden som får ritliknade karaktär och drar sig mot ritens form och inte utförs med avsikt 

som rit. Med tiden kan denna typ av handlande eller beteende, om den förstärks av gruppen 

övergå till att bli en rit. Ritualizing är avsiktligt och medvetet. Man skapar, utvecklar eller 

hittar medvetet på riter som svarar mot något tänkt behov. Det gör man för att man inte är 

nöjd med dem som finns eller upplever att det saknas riter som är tillfredsställande. 

Ritualizing har inte särskilt ofta starkt stöd av officiella representanter, t ex kyrkan. 

Ritualizing kan upplevas som motsägelsefullt eftersom en del av en rits tyngd vilar i dess 

tradition och då man använder sig av ritualizing får de nyskapade eller omskapade riterna inte 

samma auktoritet som en etablerad rit.19  

Det kan uppstå en spänning mellan dopet, som jag i denna undersökning undersöker 

närmare, som officiell rit och det som föräldrar själva lägger in i riten. När de lägger in en 

annan betydelse i dopet än vad kyrkan menat, utövar de det som Grimes menar är ritualizing. 

På vilket sätt Svenska Kyrkans riter kan vara en resurs som svarar mot människors 

behov av passageriter är en fråga som lätt infinner sig. Maria Liljas Stålhandske har tittat på 

detta och kommit fram till följande. Hon konstaterar att människan och närmare bestämt 

medlemmen i Svenska Kyrkan, har ett rituellt behov och beroende på vilken rituell kontext 

man befinner sig i väljer man om man vill använda sig av Svenska Kyrkans riter eller inte. 

Var man befinner sig avgörs av hur stark koppling man har till Svenska Kyrkan och hur 

adekvata de traditionella kyrkliga riterna upplevs vara. Detta kan man rita upp i en 

fyrfältsmodell som nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Grimes, 28-29 
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   Riterna är adekvata 

       

 

Konventionell kontext  Traditionell kontext 

 

 

Svag koppling      Stark koppling 

 

  

Individuell kontext  Reformatorisk kontext 

    

 

 

Riterna är inte adekvata 

   Modell 1 

Man är mer eller mindre benägen att använda riter inom Svenska Kyrkan beroende på 

var i modellen man hamnar. De som hamnar i fältet ”individuell kontext” är den grupp som 

sannolikt inte använder de riter som finns i Svenska Kyrkan. De som hamnar i 

”konventionell” och ”traditionell kontext” är de som sannolikt använder riter i Svenska 

Kyrkan samt möjligen också de som finns i ”reformatorisk kontext”.20 I vilka fält mina 

informanter hamnar kan vara intressant titta närmare på under ”Teoretisk analys”.  

5.3 Födelseriter i det moderna samhället 

En viktig passagerit är födelseriten. Grimes pekar på det moderna samhällets brist på 

sådana. Det beror delvis på att födslar nu mer sker på sjukhus och att det i den medicinska 

världen inte finns utrymme för ritualen. Varhelst vetenskapen dragit fram har riten fått 

backa.21 Grimes månar om riten och vill uppmana till nyskapande och omskapande av riter 

om de existerande inte är funktionella. 22 För att en födelserit ska vara effektiv i det moderna 

samhället menar han att den bör uppfylla följande punkter: 

- “helping pregnant mothers sense the importance of their work 

- cultivating safe deliveries without offering false, or ‘magical’ hope 

- drawing fathers or partners and other family members more deeply into the 

bonding powers of the birthing event. 

                                                           
20 Lilja, 38-40 
21 Grimes, 18-19 
22 Ibid, 83-85 
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- encouraging parents to assume responsibility without overburdening them 

- integrating newborns into traditions deeper than the present and 

communities lager than nuclear families 

- fostering a sense of the preciousness of human life 

- cultivating appreciation for an individual’s uniqueness” 23 

Till grund för dessa kriterier ligger vissa specifika värden. De utgår från att individen är 

unik och att livet är dyrbart. De ger en föreställning om att människan är en social varelse och 

har behov av att integreras i en grupp. Sammantaget andas punkterna av humanistiska 

värderingar och när Grimes uppmanar oss att vi ska skapa riter är det utifrån den basen. Dessa 

punkter är möjliga att använda då jag ska besvara min andra fråga: ”Har dopet funktionen av 

födelserit för dopföräldrarna och vilka funktioner mer specifikt fyller den i så fall?” Av dessa 

punkter väljer jag bort de som har med graviditet och förlossning att göra och använder de 

fyra sista för att pröva om dopet för mina informanter fyller funktionen av födelserit. 

 

6. Analysdel 

6.1 Dopföräldrars tankar om dopet – en deskriptiv analys 

Nedan följer en sammanställning av resultatet av intervjuerna uppdelat utifrån de teman 

jag har funnit under den deskriptiva analysen. Några teman har kommit fram hos alla 

informanter eller majoriteten, medan andra hos ett fåtal. Namnen på personer och platser är 

utbytta till fiktiva namn för att behålla informationen anonym. 

6.1.1 Tradition 

Ett flertal av de intervjuade anger att de döper av traditionella skäl. För en förälder är 

det något man ska göra, för en annan är dopet något som hör till släktens bruk.  

F4: Det är mycket en tradition. Alla i min familj är döpta.24 

Traditionen handlar om att man följer en av släkten given mall där det också förväntas att man 

ska använda de ritualer som Svenska Kyrkan tillhandahåller. Det är det system man är satt i 

och använder sig av. 

                                                           
23 Ibid, 62 
24 I4a 
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F7: Kändes självklart, naturligt, eftersom vi båda är döpta och konfirmerade. Vi 

gifte oss i kyrkan. För oss är dop och allt det här mycket tradition. 25 

Det handlar också som en förälder nämner, om att föra traditionen vidare.26 Man ser sig som 

en del av ett större sammanhang där man har kopplingar till dem som gått före och till dem 

som kommer efter. Traditionen är tungt vägande för några av de intervjuade och när de 

reflekterar om varför de valt att döpa sitt barn säger en följande: 

I: Har ni funderat på en annan ceremoni istället för dop? Vad, i så fall? 

F1: Nej. Vi diskuterade det aldrig ens. Det var så självklart för oss båda.27 

Så tycks vara fallet för de allra flesta. Det är självklart för dem och beslutet föregås inte av en 

diskussion, utan det bara ”är” så. En förälder pratar hypotetiskt om att man skulle kunnat välja 

en annan icke-konfessionell ceremoni, men det har inte varit någon diskussion om detta 

heller.  

Man beskriver traditionen som fin och stämningsfull28 och använder kanske en 

dopklänning som fler i släkten haft. En förälder berättar om den kyrka de ska döpa i och att 

det där inom släkten tidigare har ägt rum en hel del ceremonier som dop, vigslar och 

konfirmation. Själva lokalen i sig har blivit en plats förknippad med traditionen.29 Man 

berättar om egna traditioner som är förknippade med dopet och som är släktrelaterade. 

F6: Vi satte fast en levande ros på dopklänningen. Det är en tradition i vår 

familj, sen torkar man den.  Jag (mamman) har en 32 år gammal ros. Det har 

min pappa och farmor också. Fanny hade en rosa ros och ett samearmband i 

läder som också kommer från mammans släkt. Pappans släkt har inga sådana 

traditioner. 30 

6.1.2 Individen  

De flesta föräldrar uttrycker ytterligare ett tydligt motiv till att döpa sitt barn; nämligen 

ett tillfälle att uppmärksamma barnet. 

                                                           
25 I7a 
26 I5a 
27 I1a 
28 I7a 
29 I8a 
30 I6b 
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F4: Det är en minnesvärd dag där Pelle får stå i centrum.31 

F7: Ja, dopet är som ett tillfälle där alla ses och uppmärksammar honom.32  

Man har samlat alla för att uppmärksamma barnet och detta är första stora tillfället då barnet 

så tydligt är i fokus.  

 I: Har ni gjort något fram tills nu för att uppmärksamma Lisa? 

 F6: Näe, tanken är att dopet blir det tillfället, att fira att hon har kommit.33 

En förälder pratar också om att man blir bekräftad som person i dopet. Det skulle kunna 

beskrivas som att man för första gången officiellt blir sedd som person. 

F1: Jag gillar tanken med namnen, att hon blir erkänd, inte på ett religiöst sätt, 

mer som ett bekräftande av personen.34 

Namnet hamnar i fokus för några föräldrar. I dopgudstjänsten benämns barnet högtidligt 

vid namn och det är för föräldrarna en officiell bekräftelse inte bara av namnet utan även av 

personen eftersom namnet är så starkt förknippat med identiteten. 

F8: Lite sådär att de officiellt får sitt namn, det har de i och för sig redan fått, 

men det blir mer officiellt och så.35 

I: Tycker ni att ni kunde finna era tankar och er uppfattning om dopet i 

dopgudstjänsten? 

F9: Ja, han fick ju vatten på huvudet, han fick sitt namn.36 

Man kan på olika sätt ytterligare uppmärksamma barnets namn: 

F2: En kompis bakade tårtor. Det var tre stycken - en för varsitt namn.37 

När barnet av prästen lyfts fram för församlingen blir det ett också visuellt erkännande 

av hennes existens och av henne som egen person. Det blir påtagligt, kanske främst för 

mamman, som den första tiden lever lite som i symbios med barnet. 

                                                           
31 I4a 
32 I7a 
33 I6a 
34 I1a 
35 I8a 
36 I8b 
37 I2b 
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I: Var det något eller flera saker som blev speciellt eller fint under själva 

dopgudstjänsten? 

F1: När prästen efter själva dophandlingen lyfte fram Moa vid bänkarna – det 

var ett fint ögonblick. Det var som: Här är hon faktiskt! 

Psalmen ”Du vet väl om att du är värdefull”38 är en ny psalm som blivit ett populärt val vid 

dop och flera föräldrar berättar att de valt den.  

F6: Och så ”Värdefull” - den var med vid min konfirmation, jag gillar 

andemeningen i den. Det är som en nyare klassiker. 39 

Ett par föräldrar uttrycker stark tacksamhet över sina barn. Det är föräldrar som också berättar 

att de fått kämpa för att ens få barn. De berättar om en tacksamhet som finns där konstant, en 

tacksamhet för barnets själva existens och för dess hälsa. 

F6: Jag kan bara titta henne och nästan gråta av tacksamhet.40 

Dopet är också ett tillfälle att uttrycka tacksamhet.  

F5: Jag är inte en särskilt religiös människa, men här samlas alla för att tacka 

och uppmärksamma honom.41 

Vart tacksamheten riktar sig är inte uttalat, men den är alldeles tydligt väldigt påtaglig. I dopet 

får de möjlighet att ge uttryck för detta, och andra tankar så klart, genom val av psalmer, 

genom att läsa egenvald text eller tackbönen som en förälder berättar att hon gjort.42 

6.1.3 Släkt och sammanhang 

Också detta tema är mycket starkt framträdande där föräldrarna menar att dopet handlar 

om ett tillfälle då barnet lyfts fram som en del av en i släkten. En förälder uttrycker sig så här: 

F5: Det som vart så bra var att alla närmaste kunde vara med. Min mamma har 

väldigt ont i ryggen, men tog sig hit… Alla som vi ville skulle vara där, var där. 

Det blir roligt för Kalle sen - att alla var där.43 

                                                           
38 Psalmboken 791 
39 I6b 
40 I6a 
41 I5a 
42 I5b 
43 I5b 
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Hon pratar här om vikten av att alla finns med. Det gör dopet till en komplett upplevelse och 

barnet får sedan möjlighet att titta på fotografier som visar att alla hans närmaste släktingar 

var närvarande för att bevittna hur han blev en del av deras sammanhang och deras grupp. 

Dopet fungerar, vilket behandlats ovan, som ett erkännande av att Kalle finns till, och även 

som en introduktion till släkten.   

Ett speciellt ögonblick för några av dopföräldrarna är det tillfälle då prästen, efter 

vattenbegjutningen lyfter upp barnet så att församlingen får se det, och sedan går runt med det 

i kyrkorummet så att alla får möta barnet. I den handlingen tydliggörs att barnet, genom att 

det lyfts fram, hör till ett större sammanhang och är en del av släkten och bekantskapskretsen.  

De flesta av dopföräldrarna har bjudit in släktingar till dopet, några även nära vänner och en 

familj har bjudit många. Även om dopet är en offentlig ritual är det också tydligt att det endast 

angår den innersta kretsen, dvs. närmaste familj, släkt och nära vänner. 

I: Kan du berätta lite om processen som lett fram till att ni ska låta döpa Filip? 

F2: Det är som en tradition, ett tillfälle att introducera Filip till familj och 

släkt.44 

Även om det har gått många månader sedan förlossningen är dopet en startpunkt där barnet 

blir en del av det större sammanhanget.  

Vid denna typ av ritualer möts ibland livets början och livets slut. Känslan av att vara en 

del av en släkt och ett sammanhang uppstår, att de hör ihop blir tydligt. En generation är på 

väg att lämna över till kommande. 

F4: Ingången var också speciell. De spelade ”Lejonkungen - En värld full av 

liv.” 

I: Hade ni valt den själva?  

F4: Ja, alltså, vi fick reda på tidigare i år att min pappa (dvs. morfar) har cancer. 

… Han sa: "Mitt kapitel slutar och Nisses börjar "… Det blir som en cirkel sluts. 

Jag blev lite tårögd. 45 

 

 

                                                           
44 I2a 
45 I4a 
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6.1.4 Gudföräldrar/ faddrar 

I stort sett alla dopföräldrar refererar till dopfaddrarna som gudföräldrar. Den lite äldre 

beteckningen lever kvar i folkmun, men däremot har uppfattningen om vad en gudförälderns 

uppgift är förändrats enligt föräldrarna. 

I: Vad är fadderns/ gudförälderns uppgift tycker du? 

F8: Förut kändes det mer som att de skulle ta hand barnet om föräldrarna gick 

bort och sedan lära dem om kristen tro eller så, men det är inte det nu utan bara 

finnas där lite extra. 

F9: Vara en lite speciell person.  

Flera föräldrar nämner att gudföräldern ska vara som en extra vuxen, en person utöver 

föräldrarna som man kan komma till när man behöver stöd. Någon tänker att de ska finnas där 

vid viktiga tillfällen i livet.46 De allra flesta av de intervjuade väljer personer inom familjen 

eller släkten som gudföräldrar. Någon som de vill ska finnas med under livet. En förälder 

förklarar det med att familjen finns väl kvar.47  

I: Har ni valt några dopfaddrar?  

F8: Ja, Karins bror 

I: Hur valde ni honom? 

F9: Tova (dopbarnets storasyster) har Jespers syster och på ett sätt är det lite 

praktiskt att välja en släkting för en släkting finns alltid kvar och..  

F8: .. du är gudmor till en.. 

F9: Ja, precis. Jag är gudmor till ett barn men jag träffar aldrig henne för det 

skar sig mellan mig och hennes mamma och det är jättetråkigt och det kan ju 

skära sig mellan släktingar också, men chansen är kanske lite mindre i alla fall. 

Tycker också att nära och kära kan få lite hedersuppdrag och så. 

Man väljer gärna en gudförälder som man tänker sig finns kvar för barnet under hela livet och 

erfarenheter av brustna relationer kan påverka valet. En annan aspekt är att man tänker sig att 

det hör hemma inom den närmaste kretsen, dvs. familjen, alternativt de närmaste vännerna 

och det är en ära att bli tillfrågad. En förälder berättar om att de valt fyra faddrar till barnet, 

                                                           
46 I5a 
47 I2a 
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dels två vänner till föräldrarna och dels två ur familjen för att visa hänsyn till den äldre 

generationen. 

F7: Vi ser det inte riktigt som förr att de skulle ta hand om barnen om man dog.  

Morföräldrarna tänker lite så fortfarande och därför är min bror och kusin med, 

lite för att ta hänsyn till dem.   

Det är ju för att hedra dem som får vara faddrar också.48 

6.1.5 Föräldraskapet 

Få av föräldrarna uttrycker att dopet skulle ha något med föräldraskapet att göra. 

Mycket av det kan hänga samman med att de flesta av de intervjuade är andragångsföräldrar 

och rollen som förälder inte är ny. Flera föräldrar talar mer om förändringen att bli en 

tvåbarnsfamilj eller hur ”tvåbarnschocken” och det nya barnets ankomst påverkar det första 

barnet, samt hur de gör för att hantera situationen på bästa sätt. Endast en person nämner 

föräldraskapet i direkt samband med dopet. Vidare nämns processionen i förbigående.  

F6: Vi gick in i procession, med gudfar som bar på Fanny. 49 

Processionen kan vara ett sätt att tydliggöra föräldraskapet, då man går in tillsammans som 

familj, men det är inget föräldrarna öppet reflekterar över. Att delta genom att läsa tackbönen 

som en förälder berättar50 är ett sätt att ge uttryck för föräldraskapet då texten uttrycker 

tacksamhet för barnet och man ber för föräldraskapet.51  

6.1.6 Festen 

Dopet hänger väldigt tydligt samman med en fest. Alla intervjuade har i samband med 

dopet bjudit på dopkaffe eller dopfest med fika och/eller en måltid. Denna tillställning är en 

fortsättning av dopet där man umgås och samlas kring barnet. Det är en manifestation av hur 

familjen och släkten lever vidare. Runt detta finns en del praktiska göromål att ta hand om och 

många tar hjälp av släkt och vänner för det.  

F2: Det är många praktiska frågor runt dopfesten, som vem som ska baka bröd 

och så.52  

                                                           
48 I7a 
49 I6b 
50 I5b 
51 Den svenska kyrkohandboken, 221-222 
52 I2a 
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För ett föräldrapar blev dopet den första festen då båda släkterna möttes och det fanns en viss 

nervositet inför det. Det blev en fin dag och en lyckad tillställning, vilket man uttrycker glädje 

inför. 53 

Vid en av dopfesterna som hölls i församlingshemmet fanns en lekhörna med bland 

annat prästkläder. Barnen som var med lekte dop med dockan.54 I leken bearbetar och prövar 

barnen riten och lyfter fram det som de lagt märke till under dopet.  

Man bokar en festlokal för dopkaffet och gör det till ett speciellt tillfälle. Denna fest är 

något utöver det vanliga födelsedagsfikat.  

F6: Vi hade hyrt en kvarterslokal hos hennes morfar som bor i Förortsby. Det 

var hembakt, kakor och bullar. Vi hade beställt en doptårta med hennes namn på 

och den var så fint dekorerad med ett kyrkfönster och annat. Det var mysig 

samvaro, att bara att få sitta och prata. 55 

Man visar att festen är kopplad till dopet genom att t ex ställa fram dopljuset. 

F6: Ja, vi hade dopljuset tänt under dopkaffet med rosen och dopbeviset 

bredvid.56 

En annan förälder har en mer stressad upplevelse av festen efter: 

 F7: Det var mycket spring för mig så jag hann inte riktigt njuta av det.57 

Festen tycks för flera föräldrar uppta mer tid och tankeverksamhet än själva dopgudstjänsten. 

Vid dopgudstjänsten finns flera professionella som leder dem igenom ritualen men vid 

dopkaffe/festen har de enbart sig själva att tillgå samt hjälp från familj och/eller vänner. En 

familj tog in en cateringfirma som skötte det praktiska runt dopkaffet.58 

6.1.7 Delaktighet, relation till präst 

Flera av de intervjuade nämner betydelsen av känslan av delaktighet i dopgudstjänsten. 

Vid de flesta dopen är faddrar och storasyskon med och är aktiva på något sätt i 

dopgudstjänsten.  

I: Var det någon av er som gjorde något under dopet? 
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F6: Jag läste tackbönen, gudmor läste bibeltext, gudfar tände ljuset, maken bar 

kors. Vi var hyfsat delaktiga allihopa. Spred ut det så att alla skulle känna sig 

delaktiga.59 

F3: Doris (storasyster) hällde upp dopvattnet. Det var fint. Faddrarna och 

Anders läste texter. Det är trevligt när vi är med och interagerar. Familjen tyckte 

att det var ett fint dop. Det blev en connection.60 

Också föräldrarna deltar aktivt. Man bär kors eller läser någon text; antingen en bön, bibeltext 

eller egen text. En mamma berättar om hur rörd hon blev på det äldre syskonets dop då hon 

själv läste en dikt. Vid det yngre syskonets dop valdes därför en kort dikt för att hon skulle 

klara av läsningen utan att brista i gråt.61  

Prästen är den professionella som regisserar dopet. Hon eller han leder familjen och de 

närvarande genom dopet. Föräldrarna berättar att prästen bjöd in till delaktighet i 

dopgudstjänsten: 

 F5: Bra att vi fick vara med och påverka vilka texter som prästen skulle läsa.62 

F4: Barnen som sprang omkring, men det var fint också.  

Prästen involverade barnen och frågade dem saker. Hon gjorde det fint.63 

Att vara medaktör gör att man också äger en del av riten och det ökar känslan av närhet till 

riten. Flera uttrycker uppskattning för det prästen gör under dopet. 

F3: Det blev spring i kyrkan och lite stökigt, men väldigt fint. Prästen gjorde det 

bra.64 

F5: Det enda man kan säga, över huvud taget i Svenska Kyrkan, men nu på 

dopet, är att de som jobbar är väldigt duktiga på det de gör. Det var rätt personer 

på rätt plats som hjälpte till att göra det till en fin dag för oss.65 

Ytterligare en förälder berättar att hon genom dopet fått kontakt med en präst och även om 

hon inte vet om hon någon gång kommer få behov av själavård, så har det öppnat sig en 
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möjlighet här som hon menar att hon annars inte haft.66 Prästen har stor del i hur dopet 

utformas och uppfattats. De präster som av föräldrarna uppfattats som sympatiska personer är 

också de som håller de dop som det uttrycks mest uppskattning för. Dessa präster tycks ha 

förmågan att göra dopet relevant och berörande för de som deltar dels genom sin person, men 

också genom att tala ett språk som dessa personer kan relatera till. 

6.1.8 Medlemskap, tro och värderingar  

Det är inte många av föräldrarna som pratar om att dopet ger medlemskap i Svenska 

Kyrkan, men två stycken gör det tydligt. Det är också de två föräldrar som uttrycker att de 

varit verksamma i kyrkan ideellt varav en berättar att hon är troende. 

F6: Ja, det är ju med dopet hon blir medlem i Svenska kyrkan.67 

I: Hur ser ni på dopet? 

F2: Officiellt upptagande i församlingen.68 

Man har också en önskan att dela med sig av något man själv har erfarit. 

F4: Kyrkan är en varm plats, har ett varmt mottagande och känns hemma. Jag 

vill ge barnen möjlighet till den gemenskapen. Sen får de själva välja när de är 

vuxna. 69 

Men de flesta föräldrar tänker inte på medlemskapet i kyrkan före dopet och inte heller i 

intervjuerna efter själva dopet är det någon som nämner det. Snarare är det en mindre 

intressant följd av dopet.  

Nästan alla av de intervjuade påpekar på olika sätt att de inte är särskilt religiösa. Detta 

gör nästan alla med en lite ursäktande ton. Jag får känslan av att de ursäktar sig för mig, 

antingen för att de har en föreställning om att man borde vara mer kyrklig eller troende än vad 

de är om man ska döpa sitt barn, eller för att de tror att jag skulle döma dem för deras låga 

grad av kyrklighet.  

F3: Vi är inte så kyrksamma själva. Men dopet hör ihop med de högtider vi har i 

Sverige. För idag är allt så kommersialiserat och detta är något annat.70 
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F1: Ja, man bjuder in till en gemenskap och öppnar upp för något som kan vara 

ett stöd, praktiskt och andligt. Även om jag inte har en tro tycker jag det verkar 

bra att ha en tro.71 

Men trots att man upplever att man inte har en så stark koppling till kyrkan uttrycker man att 

man vill ha en samhörighet med det kyrkan står för. Flera uttrycker att de sympatiserar med 

kyrkans värderingar. 

 F7: Vi tycker om det som, eller allt som Svenska Kyrkan står för.72 

F1: Jag är inte särskilt troende, men gillar kyrkans grundsyn på människan. De 

ser till dem som har det svårt, t ex de med funktionshinder. En humanistisk 

grundsyn. Och jag gillar det den står för.73 

Man kopplar också ihop Svenska kyrkans värderingar med det svenska samhället. 

F3: Kyrkan har byggt svenska värderingar.74 

Också de som berättade att de var troende uttryckte att de inte var så kyrkligt aktiva. 

F4: Jag är troende, men inte superreligiös. Jag går inte i kyrkan varje söndag. 

Men jag har varit söndagsskollärare. Jag är inte aktiv längre.  

Att vara starkt troende kristen verkar inte vara något som informanterna menar är ett viktigt 

kriterium när man ska döpa sitt barn. 

F7: Det beror på hur man definierar saker och ting, men jag tycker inte man 

behöver vara djupt troende för att döpas eller gå med i kyrkan. 75 

Ingen av föräldrarna jag pratade med gick ofta i kyrkan. Det är alltså inte heller en tungt 

vägande aspekt för dessa föräldrar när de väljer att döpa sina barn.  

6.1.9 Symboler – vattnet och dopljuset 

När jag frågar föräldrarna om det var något under dopet som var speciellt eller som de 

kommer ihåg särskilt, nämner några vattenbegjutningen. Några storasyskon får också vara 

med och hälla upp vattnet. 
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I: Tänker du något kring det som hände under dopgudstjänsten?  

F4: Själva dopakten då han får vatten på huvudet. Walter (storebror) torkade 

huvudet. Han var så stolt! Det var fint. Walter hällde också upp vattnet. 

Det här med vatten på huvudet är väldigt speciellt. 76 

F7: Och Ester hällde upp vattnet. Det var kul! 77 

I: Hur tänker ni mer kring det som hände under dopgudstjänsten?  

F6: Framför allt själva vattenbestänkningen, det känns som centrum. Hon blev 

ju avtorkad. Det blev inte barnet på ett annat dop och fick vatten i ögonen sen.78  

Vattnet är den tydligaste symbolen i dopet och en viktig visuell del av dopet.  

Dopljuset är den andra tydliga symbolen och det får familjen ta med sig hem efter 

dopet. 

F1: Ljuständningen kändes bra. Även om hon har blivit tre månader - nu tänds 

det ett ljus för henne. 79 

F1: Dopljusen står framme mitt emot varandra och själva stakarna är lite olika.80 

Man har storasyskonets ljus framme någonstans hemma och ställer det yngre syskonets 

bredvid.81 Några föräldrar berättar hur de blivit uppmanade av prästen att ta med det äldre 

syskonets ljus och under dopet tände man även det.82 

6.1.10 Känsla inför helheten   

Alla dopföräldrar uttrycker sig positivt om deras barns dop. De flesta i mycket positiva 

ordalag. En förälder beskriver det till och med som:   

F4: Det var det bästa dopet vi varit på. 83 

Eftersom de valt att döpa sitt barn kan man anta att föräldrarna redan i ett ingångskede är 

positivt inställda till dopet som sådant och inget i intervjuerna tyder på något annat. Man 

skulle kunna anta att de per automatik ställer in sig på att det ska bli bra och lyckat och därför 
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är oförmögna att uppfatta det som inte blir bra. En sådan tolkning skulle vara att ta ifrån 

föräldrarna deras förmåga till bedömning. De ger dessutom nyanserade bilder av dopen med 

bra och några mindre bra sidor samt talar om andra mindre lyckade dop vilket motsäger en 

sådan slutsats. Även det dop där barnet grät under en stor del av ritualen uttryckte sig 

föräldern positivt om: 

F7: Det var jättebra, intensivt. Vi var lite stressade innan.  

Vi gick in i procession. Anton grät under nästan hela ceremonin utom då det var 

musik då han blev lugn. Men det var ganska avslappnat.84 

Det är något alldeles särskilt som de upplever att de varit med om som lämnar ett starkt, 

positivt och minnesvärt intryck på dem. 

6.2 Dop som födelserit – en teoretisk analys  

Jag vill i det här avsnittet pröva i vilken mån dopet kan ha funktion som födelserit 

utifrån de punkter som Grimes ger, vilka jag redovisat i teorikapitlet.  

6.2.1 Föräldrarnas roll och ansvar  

I och med att föräldrarna inte i någon större utsträckning lyft fram föräldraskapet i 

intervjuerna kan man tro att denna punkt inte är tydligt representerad. Här vill jag betona 

närvaron av familj, släkt och vänner som starkt betydelsebärarande för de flesta av 

dopföräldrarna. Deras närvaro vid dopet kan i sig vara en outtalad uppmuntran åt föräldrarna. 

Det kan visa att familjen har ett nätverk där det finns kraft och stöd för föräldrarna att hämta 

vid behov.  

Förväntningarna på gudföräldrarna är att de ska ha en plats i barnens liv även om 

uppfattningen om gudföräldrarnas uppgift skiljer sig åt en aning. De utses med omsorg som 

ett stöd för barnet, men i förlängningen även för föräldrarna då de i sin roll som extra vuxna 

avlastar och lättar den börda som föräldraskap ibland kan vara. Även om deras roll till stor del 

är symbolisk visar det att föräldrarna inte står ensamma med omsorgen om barnet.  

I processionen synliggörs föräldraskapet eftersom man går in tillsammans som familj. 

De gånger i livet då man går in i procession är vanligen inte så många. Det rör sig om 

skolavslutningar, kanske konfirmation och vigsel och det signalerar något högtidligt. Den 

första gången man går fram i procession inför ett dop är som förstagångsförälder vilket 

flertalet av de intervjuade föräldrar inte är och det kan vara orsaken till att processionen inte 
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nämnts av fler. Jag tror det kan vara en mycket betydelsefull händelse som synliggör att man 

är en familj och att det sker ett rollbyte från barn till förälder. Även far- och morföräldrar får 

nya roller från att tidigare varit föräldrar. Vänner eller släktingar blir gudföräldrar och detta 

rollbyte kan vara en stark upplevelse för berörda personer. 

Den tackbön man vanligen läser vid dop rymmer tankar om föräldraskapet. Även om 

några föräldrar själva läste den vid dopet, är det inte säkert att de har kvar texten i minnet. 

Dock tror jag att de orden kan bli kraftfulla och berörande för föräldrar att både läsa och få 

höra vid tillfället. Om man då inte har en särskilt stark anknytning till Svenska Kyrkan och 

kyrkans språk, kan det vara svårt att förstå alla delarna i den bönen och kunna referera till den.  

6.2.2 Tradition, social kontext, kyrkan  

Denna punkt handlar om att barnet införlivas i den sociala kontexten, vad gäller släkt 

och bekantskapskrets och dess tradition. Det gäller även medlemskapet i kyrkan och 

traditionen kring det. 

Det finns mycket i föräldrarnas tankar om dopet som passar in på denna punkt. Tankar 

om traditionen är tungt vägande för många av dopföräldrarna och det berör den traditionen 

som man har inom släkten, såväl som en kulturell tradition förbundet med det samhälle man 

lever i. Några nämner också att de vill öppna en möjlighet till den gemenskap de funnit i 

kyrkan som de själva haft erfarenhet av.  

Alla föräldrar till de dopbarnen är själva döpta som barn, utom en. Sannolikheten att 

man väljer att döpa sina egna barn är då stor. Alla föräldrar utom en är också medlemmar i 

Svenska Kyrkan vilket också säkerligen bidrar till beslutet liksom att det är en tradition inom 

släkten. 

Till flera i släkten, i synnerhet de närmaste, har redan band etablerats då de oftast träffat 

barnet före dopet. Dock betonar flera föräldrar att detta är ett speciellt tillfälle då barnet får 

möta ”alla” i gruppen. Detta ”alla” står för dem som står barnet närmast, familj, släkt och 

vissa vänner. Vissa moment i dopgudstjänsten blir extra betydelsefulla, bland annat när 

prästen lyfter upp barnet och går runt med det efter själva dopakten. Det blir nästan som om 

barnet fysiskt lyfts in i detta sammanhang och in i gruppen, något som barnet i efterhand får 

möjlighet att bevittna då allt givetvis dokumenteras.   

Dopet blir officiellt början på barnets relation till gudföräldrarna och även gentemot 

föräldrarna får dessa personer en förändrad roll. Att många väljer dopföräldrar inom familjen 
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eller släkten är ytterligare ett uttryck för hur viktig släkten är och att man vill stärka banden 

till denna grupp. 

Alla de intervjuade talar om det efterföljande dopkaffet/festen och jag märker på deras 

beskrivningar att det är festliga tillställningar som visar på att dopet är ett extra speciellt 

tillfälle. Man manifesterar även i denna del att barnet är en del av den grupp som kommit 

samman.  

Traditionen har tyngd i att den har utövats genom århundradena, inte bara i denna släkt 

utan i hela landet och nu införlivas barnet i kristenheten liksom så många före henne/honom. 

Att de flesta föräldrarna inte nämner medlemskapet i Svenska Kyrkan som en orsak till att låta 

döpa sitt barn behöver inte betyda att de inte är medvetna om denna konsekvens av dopet, 

men det är inte av betydelse för dem. Trots att föräldrarna inte menar sig vara särskilt kyrkligt 

aktiva eller troende, (och vissa inte troende alls), väljer de att låta döpa sina barn. De 

värderingar som Svenska Kyrkan står för ställer man sig positiv till. Kyrkan är en motvikt i en 

värld där ekonomiska intressen styr och står för andra värderingar. Man känner samhörighet 

med Svenska Kyrkans värderingar och visar att det är något som man vill bli förknippad med 

och något som man vill att ens barn ska höra samman med.  

Man skapar också egna traditioner och symbolhandlingar som är förknippade med dopet 

och kopplade till släkten. Här kommer det Grimes kallar för ritualizing in. Dopets egen 

symbolik är inte tillräcklig för att fylla funktionen att göra kopplingar till släkten och den 

kontexten. Därför tar man hjälp av egna symboler för att, inom ramen för dopet, förstärka den 

kopplingen. En annan mer vanlig symbol för detta är när man använder en dopklänning/dräkt 

som gått i arv i familjen/släkten för att lägga emfas på kopplingen till släkten. Det är exempel 

på hur man kan omskapa riten. 

Delaktigheten i dopet är en positiv upplevelse. Det finns värme och glädje när man 

beskriver hur personer runt barnet är aktiva. Det är något föräldrarna lyfter fram och minns – 

vad man själv och andra gjorde under dopet. Det är inte en rit där man är enbart åskådare utan 

man tar en aktiv del i det rituella. Här kan föräldrar få möjlighet att bidra med t ex musik eller 

texter vilket gör dopet mer relevant för dem och fördjupar upplevelsen av riten. Jag menar att 

delaktigheten stärker föreställningen om dopet som fungerande rit för alla närvarande och i 

synnerhet de som utför ett av momenten i dopgudstjänsten. Prästen har givetvis en stor roll i 

detta eftersom det är hon eller han som bjuder in till delaktighet i dopgudstjänsten. Prästen 

fungerar för de närvarande som ritledare, men om det är i högre utsträckning än som 
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förkunnare av kristendomen är svårt att bestämma – intervjuerna tyder på att prästen har båda 

funktionerna. 

6.2.3 Livets dyrbarhet 

I vissa aspekter märks det att ryms tankar om livets dyrbarhet i det föräldrarnas talar 

om. Föräldrarnas tankar om tacksamhet är det tydligaste uttrycket för det. För de par som haft 

en lång väg innan de lyckas få barn finns en djup insikt om hur dyrbart livet är. Tackbönen 

kan vara ett tillfälle då man får uttrycka hur fantastiskt det är att få uppleva ett nytt liv och få 

förmånen att vara förälder.  

Även de psalmer, musik och dikter föräldrarna valt till dopet kan ge uttryck för denna 

punkt. Ett exempel är mamman som måste hålla tillbaka tårarna när hon läser en dikt för sitt 

barn och ett annat exempel är det föräldrapar som väljer ingångsmusik som ska passa med hur 

äldre släktingars liv går mot sitt slut och möter det nya livet i dopbarnet. Båda dessa är djupa 

och gripande uttryck för deras tankar om livets dyrbarhet.   

Några föräldrar talar om de moment i dopgudstjänsten när vattnet hälls upp i dopfunten 

och vattenbegjutningen som viktiga ögonblick. Vid flera tillfällen hälls vattnet upp av ett 

äldre syskon. Vattnet är den tydligaste symbolen i dopet och en viktig del. Själva dopakten 

tycks vara klimax i riten för många och därför uppmärksammad av flera föräldrar. Det är 

också en synlig symbolisk handling som prästen utför och den förknippas starkt med dopet. 

Vattnet hör också så tydligt samman med livet. Det är en förutsättning för liv och den första 

miljö som barnet känner till från moderlivet. Stunden är ett högtidligt tillfälle och vattnet har 

ett starkt symbolvärde.  

6.2.4 Individens unicitet  

Också för denna punkt finns mycket i föräldrarnas tankar som passar in. Många 

poängterar att dopet är till för att uppmärksamma barnet, en händelse där barnet ska vara i 

fokus. Alla kommer dit för barnets skull och man talar om hur det blir ett minne för livet för 

henne/honom.  Också tankar kring namnet handlar i hög grad om individen och att hon/han är 

unik.  

Det är det första firandet av barnet och dennas tillkomst. Det är ett firande som föregår den 

första födelsedagen, en dag som senare kommer att bli mer betydelsefull. Eftersom man inte 

kunde samla alla vid förlossningen, det tillhör inte heller svensk tradition, blir detta en form 

av uppskjutet firande av själva födelsen. 
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Psalmen 791, ”Du vet väl om att du är värdefull”, skrevs i slutet av sjuttiotalet och 

sedan dess har den varit en älskad sång och senare psalm för de allra flesta konfirmander, 

något jag märkt under de tjugo år jag arbetat med konfirmander som ideell och yrkesverksam. 

Psalmen vittnar om individens unika värde och hur Gud älskar varje människa. Det är inte 

förvånande att de dopföräldrar som under sin konfirmationstid sjungit den och berörts av 

texten gärna vill ha med den vid sitt barns dop; på grund av dess budskap.  

6.3 Sammanfattning  

På samma sätt som Grimes olika punkter bär spår av en humanistisk grundsyn kan man 

också finna det i föräldrarnas tankar. Också de beskriver individens unika värde, att vi 

behöver ett sammanhang att vara i och att livet har ett värde.  

De dopföräldrar jag har intervjuat har många tankar om dopet. De stora temana som 

man kan finna i de intervjuer jag utfört är traditionen, individen, kopplingen till släkt och 

sammanhang, gudföräldrar, firandet och delaktighet. Föräldrarnas tankar innehåller 

beskrivningar av dopet som visar att dopet för dem i hög grad stämmer in på de punkter 

Grimes tagit fram för en funktionell födelserit. Vidare är det faktum att alla dopföräldrar är 

nöjda eller mycket nöjda med sina barns dop också ett uttryck för att dopet är funktionellt. 

Den positiva upplevelse som alla föräldrar har av de olika dopen påverkar deras inställning till 

dop i allmänhet, och gör att föräldrarna kan söka påverka sina barn att låta döpa när barnen i 

sin tur blir föräldrar. Alla tycker att dopgudstjänsten har inrymt de tankar de haft om dopet 

och nästan alla ställer sig bakom dopets innehåll.  

Med tanke på att dopet är en religiös ritual är det en liten del av föräldrarnas tankar som 

berör den religiösa aspekten. Vad det beror på kan man spekulera i och detta arbete har inte 

haft det som fokus. Jag tror att det delvis har att göra med det Lilja Stålhandske skriver om, 

att befolkningen inte längre förstår det språk som kyrkan talar och att det finns ett glapp 

mellan dem. Även om kyrkans riter är adekvata i någon mening, möjligen för att man fyller 

dem med innebörd som man själv tycker är väsentlig, så är ens koppling till kyrkan inte så 

stark vilket flera i undersökningen vittnar om. Utan att ha ställt fördjupande frågor om de 

aspekterna menar jag att flertalet av de intervjuade passar in i det som Liljas Stålhandske 

kallar för ”konventionell kontext”, några uttrycker dock en starkare koppling till kyrkan och 

hamnar då i ”traditionell kontext”. Intervjumaterialet pekar på att dessa dopföräldrar följer det 

jag inledningsvis skriver; nämligen att man använder kyrkans ritualer som passageriterna men 

att man inte är en trogen gudstjänstbesökare. 
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7. Avslutande tankar 

Att göra en kvalitativ studie är en utmaning. Vad gäller det resultat som redovisats är 

det lätt att tro att det är som det ser ut, men det är ju givetvis inte hela bilden. Det finns många 

fler dimensioner i intervjuerna än vad detta arbete rymmer. Även om jag har sökt att göra 

välgrundade tolkningar är det inte säkert att de ligger i linje med vad föräldrarna faktiskt 

menade. 

Resultatet av undersökningen är inte överraskande då denna grupp av föräldrar på flera 

sätt speglar den litteratur jag läst och statistik jag tagit del av. Dock har det varit väldigt 

intressant att ta del av människors egna berättelser och en förmån att få att ta del av tankar på 

detta sätt. Det ger en personlig och unik bild av upplevelsen som litteraturstudier inte förmår 

att återge på samma sätt. 

 

8. Fortsatt forskning  

Det finns olika tankar på fortsatt forskning som väckts under arbetets gång. Detta är 

några:  

- Utifrån det arbete som Elin Lockneus gjort i Härnösands stift och denna uppsats skulle man 

kunna undersöka skillnader i uppfattning mellan dopföräldrar i storstad och glesbygd/ mindre 

stad.  

- Också Eva Reimers arbete skulle man kunna titta närmare på och se om det finns skillnader 

mellan hennes undersökning från 1995 och hur dopföräldrar ser på dopet idag. En 

jämförelsestudie skulle vara intressant.  

- Det som för mig känns mest intressant att studera är barns tankar om dopet. Tanken väcktes 

när jag under en intervju fick höra om hur barnen på dopkaffet lekte dop. 
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Tack till: 

De dopföräldrar som bidragit genom att medverka i studien och så generöst delat med sig av 

sina tankar. 

De präster som har förmedlat kontakter till dopföräldrarna. 

Min handledare Jan Sandström för vägledning, råd, hjälp med avgränsning och stundtals 

smått genialiska reflektioner, samt närapå en heroisk insats vad gäller handledarskap de sista 

veckorna!   

Nära och kära för stöd, råd och korrekturläsning.  
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