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”Efter döden” av Gustav Fröding 
 
Icke, när jag död är vorden, 
Sprids mitt väsen väl i jorden 
Blott som fosforljus 
Element i jorden vara, 
Fukt och flyktig irrljus bara, 
Icke mer ett jag? 
 
Men jag skall kanhända sova 
I en dröm av mörka, dova 
Halvmedvetna hågkomstljud, 
Ljud likt forsars brus mot hallar, 
Tills en stämma högljutt kallar 
Mig till liv en dag. 
 
Eller skall jag tungsamt höja 
Mig ur gravens mull och töja 
På mitt väsens band som knöt 
Mig vid jordens tyngd och häva 
Mig till rymd, där jag kan sväva 
Full av kraft och fri? 
 
Eller skall jag syndbelastad, 
Djupt i dämonsriket kastad, 
I eonisk tid, 
Själv betvingad betvungen, 
Ständigt stigande och stungen, 
Vältra om i hat? 
 
Eller kan jag genomida, 
Genomstrida, genomlida 
Detta allt och kan 
Jag  förflyktigas och enas, 
Sjunka, stiga, sudlas, renas 
Eller helt förgås? 
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Abstract 
 
Denna uppsats har haft fokus på att intervjua människor om deras tankar om begravningar och 
fånga upp attityden kring begravningar. Frågorna jag utgått från är om begravningar inom 
Svenska Kyrkan ökar eller minskar, hur tendensen ser ut gällande borgerliga begravningar? 
Vilka symboler är viktiga eller mindre betydelsefulla? Är det viktigt att man bevarar 
traditionerna som finns kring en begravning eller kan man hitta på nya former? Finns det nya 
symboler man vill ha med? Den metod jag använt mig är kvalitativ och jag har tolkat 
materialet enligt ett hermeneutiskt förhållningssätt. Jag har läst litteratur som varit relevant för 
uppsatsen. Resultatet utifrån de möten jag haft har gett bilden av att många vill ha kvar 
formen på en begravning som den sett ut under lång tid då detta ger en trygghet. Det är något 
man känner igen och det skapar en stabilitet när man är i sorg. 
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Inledning 
 
Jag har valt att skriva om begravningar och en av orsakerna till detta är att jag blivit helt 
fascinerad av tv-serien Six Feet Under1, som sänts under några år. Inledningsscenen på några 
minuter gjorde att jag helt fastnade. Någon individ dör på ett ibland naturligt sätt eller smått 
ångestfyllt. Döden inträffar och det som sedan följer är att de närstående skall börja planera 
för en begravning. Det var i samband med detta som ett frö planterades och jag började 
fundera och begrunda om det inte vore intressant och se vad som skett med begravningen 
inom Svenska Kyrkan, respektive utvecklingen inom den borgerliga begravningen. 
Dynamiken i serien Six Feet Under har bland annat varit spänningen mellan de sörjande och 
deras önskemål om hur begravningsakten skall gestalta sig. Det kan ta vilka vändningar som 
helst och i utsatta situationer när man är som mest sårbar, uppstår en del egendomliga tankar 
hos människan. Hur tänker man kring en begravning? Det är mycket som skall ordnas och 
kanske har man olika syn på hur man tror att personen som avlidit, ville ha sin begravning. 
  
En sekvens från tv-serien är när några syskon, har helt olika åsikter om hur en anhörig ska få 
sin sista vila. Problemen hopar sig och ingen är direkt villig att ändra sin ståndpunkt. Här går 
dock begravningsbyrån in och gör ett försök att medla. Det är ingen lätt situation de befinner 
sig i. Det går till slut men mina tankar rör sig kring hur man egentligen, på något riktigt bra 
sätt försöker få människor att besinna sig. Hur gick tankarna hos de sörjande? Av vilken 
anledning är det så viktigt att just begravningen blir bra? Här finns en del att fundera kring. 
 
Mötet mellan begravningsentreprenören och de anhöriga är viktigt. Hur lyckas man fånga upp 
de tankar som finns hos människor i sorg? Finns det ett skrivet testamente om hur personen 
vill ha det är det inget att diskutera, men om det saknas något formulerat önskemål är 
situationen en annan. Jag vill prata med människor i olika åldrar och se hur tankegångarna går 
när det gäller begravning. Vilken attityd finns till kyrklig respektive borgerlig begravning 
idag, 2007? 
 
Döden kan komma fort och inledningsscenen till serien tror jag gör att man reagerar och 
förstår. Det berör och alla har minnen av någon som gått bort. Detta finns omkring oss hela 
tiden och mellan liv och död är det bara ett steg. Det skrämmer samtidigt som det finns en 
nyfikenhet vad som händer när man dör. Finns det ett liv efter döden? Tar allt bara slut? 
Dessa existentiella frågor väcker ångest och därför är vi väldigt dåliga på att prata om det här i 
västvärlden. Det är så naturligt men ändå så onaturligt. Det påverkar oss när vi samtalar om 
döden och livets mening. En viss stämning inträder och att försöka hitta svaren på dessa 
existentiella livsfrågor är inte lätt, men när människor börjar prata och närma sig det 
obehagliga tror jag det kan hända saker med människan. I samtalen mellan människorna i Six 
Feet Under upptäcker de sidor hos sig själva som de inte trodde fanns.  
 
                                                 
1  www.hbo.com/sixfeetunder/ 
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Syfte 
 
Jag vill undersöka vilken attityd man har till begravning inom Svenska Kyrkan eller om man 
föredrar en borgerlig begravning. Jag vill också ta reda på hur det ser ut rent statistiskt med 
andelen kyrkliga kontra borgerliga begravningar. En sak jag också vill bejaka är att ta reda på 
vilka symboler man finner viktiga i samband med begravningar. Slutligen vill jag också 
undersöka om det finns önskemål av mer personlig karaktär som man vill ha med i 
begravningsakten.  
 
Frågeställningar 
 

 Ökar eller minskar begravningar inom Svenska Kyrkan? 
 Hur ser tendensen ut för borgerliga begravningar? 
 Vilka attityder har man till kyrklig respektive borgerlig begravning? 
 Vilka symboler är viktiga i begravningsakten? Denna fråga gäller både borgerlig och 

kyrkliga begravningar. 
 Kan man se nya symboliska inslag som man vill ha med och i så fall vilka? 
 Finns det några symboler som man skulle vilja ta bort och i så fall av vilken orsak? 
 Kan man se en skillnad i inställningen till en begravning beroende på vilken ålder man 

är i och finns det någon skillnad mellan könen? 
 

Material 
 
Den litteratur jag läst har varit inom området religionspsykologi, religionssociologi och 
filosofi. Böcker och som jag läst är följande; Döden, föreställningar och seder i västerlandet 
av Phillipe Ariés, Dynamisk psykiatri av Johan Cullberg, Religionsvetenskap-en inledning av 
Thomas Ekstrand, Gabriella Gustafsson och Petra Junus, Viljan till mening av Viktor Frankl, 
Religionssociologi-en introduktion av Inger Fuseth och Pål Repstad , Sociologi av Anthony 
Giddens, Med tanke på gud- en introduktion till religionsfilosofin av Ulf Jonsson, Tradition 
och liv av Martin Modeús, Filosofins historia av Svante Nordin samt Den outgrundliga 
människan av Owe Wikström.  
 
Jag har även tagit del av Svenska Kyrkans material då det handlar om död och begravning. 
Detta har jag skrivit ut från kyrkans webbsida. Jag har också sökt information på 
Länsstyrelsens sida på Internet. De personer jag träffat och intervjuat har varit i åldern 22-75 
år, och vi har samtalat om tankar och funderingar kring en begravning.  
 
Metod 
 
Den metod jag använt mig av har ett sociologiskt perspektiv. Jag har i vårt postmoderna 
samhälle försökt fånga upp vad de personer jag intervjuat har fört fram under våra samtal. De 
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jag intervjuade visste vad vi skulle samtala om, men de frågor jag ställde hade de inte fått 
innan vi träffades. Intervjuerna jag gjorde var känslosamma och personliga. Det blev möten 
och samtal som berörde. Intervjuerna har en låg grad av standardisering och det har även varit 
en låg grad av strukturering, d.v.s. att frågorna jag ställde till personerna kan uppfattas olika 
beroende på vem man är oavsett att frågorna ställdes på lika sätt till dem jag intervjuade. 
Standardiseringen handlar om intervjun och då i avseende till intervjumaterialet som jag 
sedan har bearbetat kvalitativt.  Den bearbetningsmetod jag valde att använda mig av var 
hermeneutisk, en gammal kvalitativ bearbetningsform. Ordet hermeneutik som kommer av 
grekiskan hermeneuein, betyder att tolka. Det man gjorde i begynnelsen var att tolka Bibeln. 
Det hermeneutiska sättet att resonera kring en individ är att denne har sin egen speciella 
livshistoria och genom språket kan man förmedla tankar och erfarenheter. Jag valde metoden 
då jag ville försöka förstå hur människorna jag mötte tänkte och resonerade. Detta fångade jag 
sedan upp i de intervjuer jag gjorde. 2 
  
Min egen förförståelse om det jag valt som uppsatsämne ska man inte förringa. Jag upplever 
det som att jag egentligen inte haft några direkta tankar om begravning men det finns egna 
erfarenheter som dykt upp när jag gjort mina intervjuer och även utifrån det jag läst. Mitt eget 
medlemskap i Svenska Kyrkan kan vara en del av min egen förförståelse i tankar och känslor 
när det gäller frågor kring en begravning.  
 
Urval av intervjupersonerna 
 
Jag har intervjuat åtta personer, fyra kvinnor och fyra män i åldrarna 22-75. Spännvidden på 
åldersgruppen valde jag för att se om det skulle finnas skillnader i åsikt rörande död och 
begravningar utifrån olika generationer med olika uppväxter? Intervjuerna har jag gjort i 
Stockholm och det föll sig så att alla härstammade från Mälardalsregionen, vilket skedde av 
en slump. Några av intervjupersonerna kommer från företaget där jag arbetar och några har 
blivit tillfrågade genom bekanta. 
 
Intervjuerna 
 
Intervjuerna och samtalen har skett ute på olika kaféer. Valet av plats fick de jag intervjuade 
göra och alla delade uppfattningen om att man fikar, blir samtalet mera avspänt. Med 
bakgrundssorl av andra som pratar skulle det inte kännas så stelt och tystnad i samtalet skulle 
kunna ske på ett naturligt sätt. Några av de intervjuade ansåg att det var skönt att låta blicken 
passera över andra gäster på konditoriet och inte känna ett påtvunget iakttagande av den 
andre. Det blir på ett naturligt sätt att man tittar på andra i lokalen och då kan man också låta 
tankarna fara medan intervjun pågår.  
 

                                                 
2  Henry Olsson, Stefan Sörensen, 2001, s. 76-81, s. 98-103. 
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Jag valde att skriva ner det som sades under intervjun För att hinna med, sa jag till den 
intervjuade att vänta lite och en stunds paus togs i samtalet. Hade en diktafon använts vid 
samtalen finns en risk för att det hade varit mycket bakgrundsljud och svårighet att uppfatta 
vad intervjupersonen sagt. En nackdel för mig att sitta på kafé var att jag vid flertalet tillfällen 
inte kunde höra vad personen sa utan jag var då tvungen att be intervjupersonen att svara igen.   
 
Etiska principer 
 
De som intervjuats har informerats om att deras namn ej kommer att nämnas för att bevara 
deras anonymitet. Platsen som intervjun ägde rum på har de intervjuade själva valt. De fick 
också avbryta intervjun om de inte längre ville delta.  Information om uppsatsen och dess 
syfte har givits. Om någon av de som intervjuats vill ta del av uppsatsen efter det att den 
godkänts kan de höra av sig till författaren via mail. Denna information gavs vid 
intervjutillfället.   
 
Bakgrund 
 
Utifrån uppsatsämnet jag valt vill jag beskriva hur en kyrklig begravning är utformad och 
även hur den borgerliga begravningsakten kan se ut. 
 
Begravningsgudstjänsten kallar man det för i Svenska Kyrkan och ordet gudstjänst är likställt 
med begreppet liturgi som avser ordningen för gudstjänsten. Den följer sedan en given 
struktur som är fastställd i Svenska kyrkohandboken. 
 
 
Inledningsord 
Psalm 
Griftetal 
Bön 
Överlåtelsen 
Bibelläsning 
Psalm 
Begravningsbön 
Herrens bön 
Psalm 
Avskedstagande, som kan se olika ut beroende på om det är en jordbegravning eller om man 
tar avsked i kyrkan 
Bön 
Välsignelse 
Avslutningsmusik 
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Borgerlig begravning blev tillåten i Sverige år 1951 i samband med att religionsfrihetslagen 
togs i bruk. Det finns borgerliga begravningsförrättare som man kan använda eller om man så 
önskar kan man vara utan. Utformningen av begravningen kan se ut på olika sätt, men oftast 
följer den en given agenda enligt följande:   
 
Inledningen består av musik 
Några väl valda ord för situationen 
Musik 
Någon läser några ord 
Minnestal över den avlidne 
Musik eller  läsning 
Avskedstagande vilket ofta innebär defilering 
Avskedstal  
Musik 
 
Undersökning 
 
Den första frågan jag ställde var om personen var medlem i något trossamfund och det visade 
sig att tre ej var medlemmar i Svenska Kyrkan medan fem var det. De tre hade själva valt att 
lämna Svenska Kyrkan efter en del funderingar. Dom andra hade inga funderingar i dagsläget 
att begära utträde ur Svenska kyrkan. 
   
Har Du någon gång varit på någon begravning? 
 
Två, jag är glad att jag inte behövt gå på flera. Det skulle väl alla vara?(IP 1, kvinna 22 år) 
 
En hel del faktiskt. Det är inget jag tänker på men nu när Du ställer frågan så förra året var 
jag på två tror jag? Jo, det var det.(IP 2, man 75 år) 
 
Jag har varit på en begravning, är väl rätt skonad när det gäller sånt. (IP 3, kvinna 25 år) 
 
Ja, visst har jag gått på begravning.(IP 4, man 60 år)   
 
Ja, när man kommer upp i allt högre ålder tycker jag det är begravningar ofta. Det är ju inte 
alltid så nära en men det är viktigt att gå för att visa sitt deltagande. Ofta träffar man folk 
man inte sett på länge och det är också bra.(IP 5, kvinna 44 år) 
 
Mina båda mor och farföräldrar har dött och en nära vän så visst har man varit på en del 
begravningar. (IP 6, man 38 år) 
 
Några stycken.(IP 7, kvinna 57 år) 
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En och den glömmer jag aldrig, det blir ganska jobbigt när jag tänker på den för den var för 
ett år sedan ganska precis. (IP 8, man 29 år) 
 
Alla som jag intervjuade hade deltagit på någon begravningsförrättning under olika 
situationer, det kan ha varit en förälder som avlidit eller en avlägsen släkting som man 
knappast hade sett de senaste åren. 
 
Vad är Din inställning till en begravning? 
 
En begravning är jobbig och för mig är det lite ångest över det hela. Viktigt att ändå försöka 
gå och visa sitt stöd för familjen. När jag själv hade en anhörig som gick bort kändes det 
skönt när många kom. Man stöttar väl varandra. (IP 1, kvinna 22 år) 
 
En begravning är jätteviktig för man får ta avsked av personen på ett värdigt sätt, jag menar 
det blir liksom på ett riktigt sätt i en kyrka. (IP 2, man 75 år) 
 
Nej, det är nog mest ett skådespeleri. Människor som knappt träffat den som dött kommer med 
en blomma och så. Men visst är det väl viktigt att få ta ett farväl men allt runtomkring är ju 
bara en fasad och kuliss. (IP 3, kvinna 25) 
 
En begravning ger trygghet och då menar jag att man känner igen det som sker under en 
begravning. (IP 4, man 60 år) 
 
Själva begravningsakten är jag lite fundersam över men det har ju sett ut på samma sätt så 
länge och det tycks ju fylla någon slags funktion. (IP 5, kvinna 41) 
 
Det är ett sätt att få säga farväl och jag kommer ihåg en släkting till mig som gick på många 
begravningar och det var helt naturligt för honom, han träffade släktingar och andra vänner, 
ja, det var så enkelt. (IP 6, man 38 år) 
 
En stund för mig att få stanna upp och fundera över livet. Själva begravningen är så tydlig, 
jag sitter i kyrkan och ska sedan ut i livet medan en person är död. Det väcker många tankar 
för mig i alla fall. (IP 7, kvinna 57 år) 
 
Att det är viktigt att visa att man bryr sig om dem som mist någon kär. Det är därför man ska 
gå. (IP 8, man 29 år) 
 
De som blev intervjuade tyckte att en begravning är viktig då man får en möjlighet att ta 
farväl men det var också viktigt att närvara för att visa sitt stöd för de närmaste sörjande.  
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Vad är viktigt vid en begravning? 
 
Musiken är jätteviktig och att den präst som håller i begravningen är med liksom och inte 
verkar ointresserad. Psalmer som man känner igen och kan sjunga med i är bra. Var på 
konfirmationsläger i Taizé och vi sjöng i kyrkan. Speciellt kommer jag ihåg en psalm som 
finns med i vår psalmbok, nummer, 773 “Känn ingen oro”. Den sjöngs på en begravning när 
en ung kille dött, min kompis alltså. (IP 1, kvinna 22 år)  
 
Att man känner som sörjande att det är respektfullt på begravningen. Jag kommer ihåg att 
någon hade glömt mobilen på och ja, det var trist och respektlöst tycker jag. (IP 2, man 75 år) 
 
Att begravningen känns värdig och att man har tid för varandra och inte stressar igenom det. 
(IP 3, kvinna 25 år) 
 
Viktigt? Att man får en tid att säga hej då på ett fint sätt. Men också att den som ska säga 
något om personen och det är väl prästen, har pratat med de anhöriga. Det ska vara bra och 
jag tycker man kan säga något roligt om personen fastän det är på en begravning. (IP 4, man 
60 år 
 
Musiken som man väljer måste vara bra, jag menar att om det blir fel musik kanske man inte 
får den där riktiga känslan. Det är viktigt att det blir psalmer som man blir berörd av. Det 
kan ju vara psalmer eller så som man förknippar med en annan begravning och då är det nog 
rätt val. Psalmer som ofta varit med är psalm 249 och 256, ”Blott en dag ett ögonblick i 
sänder” och ” Var inte rädd det finns ett hemligt tecken”.  Musiken man spelar på en 
begravning är det viktigaste för mig. Jag kan låta tankarna fara och musiken kan vara 
helande och till hjälp när man är ledsen. Det kan öppna mina sinnen, kanske verkar det 
flummigt men en bra låt kan säga mer än tusen ord. (IP 5, kvinna 41 år) 
 
Det kanske verkar knäppt men minnestunden som man har efteråt tror jag betyder mycket. Då 
kan man träffas och snacka om personen och man blir liksom inte så ensam efteråt. När man 
sitter och äter och pratar kommer man tillbaka till verkligheten på något vis. Det är skönt att 
ha andra människor omkring sig.( IP 6, man 38 år) 
 
Det är viktigt att prästen säger rätt ord och inte försöker få en att glömma varför man är där. 
Jag var på en begravning som var väldigt jobbig, en jätte- tragisk händelse och prästen 
pratade om att det finns nog en mening med allt och jag tyckte det var kränkande för de som 
var anhöriga. Det var min väninna och det fanns absolut ingen mening att hon skulle behöva 
dö så fruktansvärt. Det blev helt fel när prästen sa sådana saker. Det borde prästen ha fattat 
med tanke på hela situationen. Jag tror knappt prästen träffade familjen innan, kanske en 
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gång, det hon sa blev så dumt. Det är väl bra om prästen träffar anhöriga flera gånger och 
fattar vad man kan säga och inte. (IP 7, kvinna 57 år) 
 
För mig är min stund i kyrkan viktig och den musik som man spelar. En gång spelades 
”Fragile” med Sting och det var stark, även U2 har en låt som heter ” I Still Haven´t Found 
What I´m Looking For” har spelats och det kändes så rätt. Jag blev berörd av musiken och 
texten. Jag vill inte gå på minnestund efter för jag vill försöka bevara den där känslan av 
närvaro som finns på en begravning. Nej, jag vill ha tid, alltså, egen tid efter och kanske bara 
vara ett tag. Det är viktigt att man inte börjar snacka i kyrkan när begravningen är slut utan 
att man går sakta ut och visar värdighet. Många börjar prata med varandra i kyrkan om vad 
som helst och det gör mig ledsen. Brist på respekt tycker jag man visar då. (IP 8, man 29 år) 
 
Finns det någon symbol eller någon symbolhandling som är betydelsefull? 
 
Det kanske låter märkligt men när prästen häller jord på kistan tycker jag det hänger ihop på 
något vis. Cirkeln eller kanske kretsloppstanken att man kommer hit och sedan blir man del 
av det man kom från igen. (IP 1, kvinna 22år) 
Jag vill ha som det alltid varit. Det är något jag känner igen och när jag ska gå på en 
begravning vet jag hur det går till, det är viktigt. (IP 2, man 75 år) 
 
Vi höll i begravningen själva, min bror och jag, så jag vet inte. Vi hade fått hjälp av Fonus 
3och det var skönt. Väldigt bra hjälp fick vi. Ingen präst var med men en vän till min pappa 
läste något ur Bibeln  men jag har totalt glömt vad det var hon läste. Det var väldigt skönt att 
någon sa något, nästan andligt upplevde jag det.  Jag var så ledsen och hade inte klarat att 
säga något och inte min bror heller. Min pappa var inte troende och vi gjorde väl som han 
ville hoppas jag.  Vi spred askan över havet när vi satt i den lilla ekan, det var pappas 
önskemål.  Det var jättestarkt att låta vinden föra askan över vattnet men också lite bisarrt för 
det var ju pappa. (IP 3, kvinna 25 år) 
 
Att det finns ett fotografi på personen framför kistan och att begravningen speglar personen 
som dött. Det blir mycket tydligare om det finns en bild på den som dött och jag tror man blir 
stilla för som jag tänker, det känns som personen tittar på en och är med under begravningen. 
Det måste kännas personligt och att det är en viktig stund.(IP 4, man 60 år) 
 
När man ska ta avsked, när man går fram till kistan, det är en viktig, jag tror det är det 
viktigaste under en begravning. Man går själv fram och ställer sig vid kistan, man säger 
något personligt lite tyst och då känner jag att det verkligen är ett avsked jag tar. När man 
står framför kistan blir det så definitivt. (IP 5, kvinna 41 år) 
 

                                                 
3  www.fonus.se 
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Att man går runt kistan eller följer med till graven. Det är väldigt vackert men sorgligt. Det 
är en tung bit när man ska gå fram och ta avsked men en jätteviktig handling. (IP 6, man 38 
år) 
 
Jag tycker nog att man skall få en möjlighet att se personen innan begravningen, jag ville 
lämna något personligt och det la jag i kistan.  Att man sen går runt kistan och lägger en 
blomma och tar farväl är nog den viktigaste biten.  (IP 7, kvinna 57 år) 
 
Ljus ska finnas och det ska vara enkelt, inte en massa blommor. En bild på den som dött och 
sen ska det spelas vacker musik. (IP 8, man 29 år) 
 
Skulle Du kunna tänka Dig att ta bort något i begravningsriten eller någon symbol? 
 
Jag skulle vilja att istället för att prästen står och pratar om personen som han förmodligen 
inte känner, men ibland kanske han gör det, det är bättre om någon som känner den som 
avlidit kan berätta något personligt. Det skulle nog många vilja men man vågar inte fråga för 
det är väl prästens roll tror jag man tänker, eller? När jag var på en begravning fattade man 
direkt att prästen aldrig träffat henne och då tyckte jag det var så meningslöst att stå och 
säga massa saker om henne fast han aldrig träffat henne.(IP 1, kvinna 22 år) 
 
Varför ska man ta bort något? Det fungerar ju som det är. (IP 2, man 75 år) 
 
Jag är inte medlem i någon kyrka så jag vet inte. Bara det att man samlas är viktigt, man kan 
ju finnas för varandra.(IP 3, kvinna 25 år) 
 
Jag tycker det är viktigt att man bevarar traditioner som människor finner tröst i. Allt behöver 
ju inte moderniseras.(IP 4, man 60 år) 
 
Frågan Du ställer är faktiskt inte viktig för mig. När man är död så är det ju inte så mycket 
att fundera över.(IP 5, kvinna 41 år) 
 
Det har jag aldrig tänkt på. Vad ska blommorna symbolisera? Ta och skänk pengarna till 
forskning istället. (IP 6, man 38 år) 
 
Jag är nog nöjd med hur det är idag. (IP 7, kvinna 57 år) 
 
Ta bort? Nej, det är ju mest en form för att säga hej då. Det spelar nog inte så stor roll hur 
set ser ut bara det blir en fin stund man kan komma ihåg.(IP 8, man 29 år) 
 
De som blev intervjuade hade inga tankar eller funderingar på att de önskade ta bort något 
frånsett förslaget ovan. De flesta var överens om att de inte var något man funderade på. Det 
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fanns en trygghet i att man kände igen sig och kunde då få möjlighet till att ta hand om 
sorgen. 
 
Har Du egna önskemål hur Du skulle vilja att begravningen såg ut?  
 
Som den alltid sett ut. Det är skönt när man känner igen sig.(IP 1, kvinna 1, kvinna 22 år) 
 
Jag är nog rätt nöjd med hur det ser ut idag.(IP 2, man 75 år) 
 
Musik som spelas och det ska va fin musik som tränger ner i djupet. Någon säger något 
tänkvärt om livet och hur vi lever. Jag menar, vad är viktigt i livet? (IP 3, kvinna 25 år)  
 
Jag kommer ihåg att vi stod utanför kyrkan och sjöng och sen bar man kistan till bilen och 
den åkte sen, det tyckte jag var en jättefin handling. Först tog man avsked i kyrkan och sen 
tog personen och sa adjö genom att åka iväg i bilen. Det blev ett värdigt slut, om man går ut 
från kyrkan och kistan sen bärs iväg lämnar man personen med ryggen vänd mot den. Kanske 
kan man införa något sådant så att det alltid görs? På en jordbegravning följer man ju med 
till graven. (IP 4, man 60 år) 
 
När det gäller min egen begravning vill jag att det ska vara enkelt. Inga blommor utan skänk 
pengarna till något bra ändamål istället eller ja, plantera skog någonstans kanske. Sen tror 
jag det skulle vara rätt spännande om alla satt i en ring runt kistan istället för att sitta 
utspridda i en kyrka. (IP 5, kvinna 41år)  
 
En begravning ska vara ljus men det är klart det kanske inte alltid passar sig? Men jag menar 
ljus kan det ju va om den där känslan finns om att man nog ses igen. Jag vill nog att man 
serverar riktig mat för när man går på begravning tar det rätt mycket energi och ett glas vin 
till kanske.(IP 6, man 38 år) 
 
Det är saker som man inte tänker på men när man sen ska ordna en begravning kan en del 
komma osams. Jag tycker det är jätte- viktigt att man själv har planerat sin begravning så det 
inte behöver bli en massa tjafs för det har jag varit med om.(IP 7, kvinna 57 år)  
 
Enkel och med bra musik är viktigt.  Det där med enkel menar jag att de inte behöver vara 
någon dyr kista, en papplåda duger bra. Pengarna sätter man in till bättre behövande än 
massa blommor som man ändå sedan slänger.(IP 8, man 29 år) 
 
Övriga tankar kring en begravning? 
 
Det är jobbigt att gå på en begravning. Man är liksom borta och jag fattar inte vad som sker 
tror jag. Man skulle nog prata mer om hur man vill ha det när man dör.( IP 1, kvinna 22 år) 
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Det är viktigt för mig att kunna gå till en grav efter att man haft begravningen. Jag kan stå 
där en stund och prata lite, tända ett ljus, för mig är det ett sätt att bearbeta sorgen. Jag 
förstår att man väljer minneslund. Många bor långt bort och jag tror inte det är lika viktigt 
för unga människor. Jag kan ju ha fel men när jag besöker graven ser jag nästan bara äldre 
på kyrkogården.(IP 2, man 75 år)  
 
Om man ändå kunde prata mer om det. Det tycker jag vore skönt. Alla kommer ju en dag att 
dö men tror man på det när man är mitt uppe i karriären? Tveksamt. (IP 3, kvinna 25 år) 
 
Jag tycker prästens roll är viktig för hon står för hoppet på något vis, även om det sen inte 
visar sig att det finns något mera efter det här livet men man behöver det i den stunden i alla 
fall.(IP 4, man 60 år) 
   
Att kunna gå till en minneslund är jättefint, man kan ju gå till vilken minneslund som helst och 
det är bra. Det måste vara jätteskönt att grävas ner med andra så slipper man ligga ensam. 
Jag vill nog ha med mig något personligt. (IP 5, kvinna 41 år) 
 
Det är en konstig stund när man står vid en kista men det är ju så naturligt. Ändå är det så 
skrämmande. Skönt att vara i en kyrka, det känns tryggt och hoppfullt. (IP 6, man 38 år) 
 
Begravningen får inte gå för fort, man måste få ha tid i kyrkan. (IP 7, kvinna 57 år) 
 
Vi i familjen brukar prata om hur vi vill ha det om man skulle dö, de tror jag är 
jätteviktigt.(IP 8, man 29 år) 
 
Diskussion 
 
Om man blickar tillbaka till Sverige för hundra år sedan, hamnar vi i början av 1900- talet. 
Jag ställer mig frågan hur det då såg ut när det handlade om döden och begravningar.  
När någon avled föll det sig naturligt att begravningen ägde rum i en kyrka eftersom det var 
lag på att tillhöra ett evangeliskt samfund. Friheten att lämna Svenska Kyrkan fick den 
enskilde inte göra förrän 1951 då religionsfrihetslagen4, paragraf 1951:680, trädde i kraft. Jag 
vill i sammanhanget nämna att redan 1860 kunde man lämna Svenska Kyrkan men då med det 
kravet att man övergick till något annat evangeliskt samfund. Att bli begravd utan  
jordfästning blev tillåtet 1926. 
 
Kyrkan var en del av livet man levde. Barnen döptes, konfirmerades och man gifte sig sedan 
kyrkligt. När sedan livet gick mot sitt slut var det naturligt att den avlidne skulle få komma i 
vigd jord. Detta betyder att man var tvungen att vara döpt och upptagen i kyrkan för att få 
                                                 
4  Sveriges Rikes lag, 1994, s. 302. 



16 

hamna i vigd jord. Tanken på att inte ha begravningen i kyrkan tedde sig då främmande. Även 
om man inte tillhörde Svenska Kyrkan var man kanske medlem i något annat samfund.  
  
Det man kan se i vårt svenska postmoderna samhälle är att människan tenderar att visa allt 
mindre intresse för det religiösa. Medlemsantalet minskar i Svenska Kyrkan och detta är en 
tydlig tendens sedan årsskiftet 2000 då stat och kyrka skildes åt. Många människor har svårt 
att tala om döden men man brukar säga att det enda vi vet när vi föds är att vi en dag skall dö. 
Trots det är det nästan tabu att tala om döden. När människan är aktiv och befinner sig i 
karriären vill man inte bli påmind om det hemska och ändå är det mest naturliga att dö. Varje 
dag läser man om människor som dött eller ser bilder på tv hur människor blivit avrättade. 
Döden är närvarande i samhället hela tiden. Det är en vardaglig realitet att ta del av döden. 
Det går inte att undgå. 
 
Döden kan komma abrupt och helt utan förvarning men den kan också inträffa efter ett 
sjukdomsskede och man har då införlivat att döden inom viss tid kommer. Philip Ariés skriver 
om detta och kallar det för den goda respektive onda döden. Det som skett är att den 
undangömda döden är den som ter sig som den mest normala. Däremot har döden som 
inträffar genom något brott eller olycksfall förstärkts genom att media snabbt kan förmedla 
nyheten om död och elände.5 
 
Det finns idag en verksamhet som heter SAH och den finns till för människor som trots allt 
vill vara hemma även om patienten är svårt sjuk. SAH står för Sjukhusansluten Avancerad 
Hemsjukvård och de finns tillgängliga dygnet runt. På sikt kanske fler väljer att få sluta sina 
dagar här på jorden hemma, med familj och vänner samlade?6 
 
Man kan tala om döden ur olika vinklar och perspektiv. En första aspekt av döden kan göras 
ur en ickespecificerad dödlighet. Det alla människor vet är att någon gång dör man och det 
gör att det hela gestaltas som någon slags bisarr parodi: du kommer att till slut förintas. Vi tar 
till alla medel för att skjuta detta ifrån oss och vi investerar, bygger hus och skaffar familj. 
Detta kommer att finnas kvar och det bidrar till att min egen död överlever mig själv. Jag 
lämnar spår efter mig den dag jag inte finns kvar. 
 
Ett annat sätt att se på döden kan vara att det ständigt finns en risk eller hot om att du kan bli 
sjuk eller råka ut för en olycka. I detta kan döden göra sig påmind och de reaktioner man visar 
ser olika ut från person till person. 
 
Hur förhåller man sig till att man en dag ska dö? Det är ett tredje perspektiv att se på döden. 
Ingen människa kan tala om vad som kommer att ske den dagen man somnar in. 
Dessa olika sätt att se på döden handlar till sist om hur man som individ ser på företeelsen att 
dö. Vårt kulturella arv speglar av sig på vårt sätt att förhålla oss till döden som en faktisk 
                                                 
5  Ariés Phillipe, 1975, s. 169-195. 
6 www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2005/8926/2005-109-24.htm 
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realitet. Den livsåskådning du sedan har som människa finns också med som en bidragande 
faktor till hur du förhåller dig till döden. En tanke som finns bland människor är att man inte 
funderar på döden innan den har gjort sig påmind på ett påtagligt sätt.  Det är lättare att 
förneka dess närvaro än att aktivt tänka på att det kan inträffa när som helst. Förr eller senare 
tvingas man som människa att ställa dessa frågor om meningen med livet och dess eventuella 
fortsättning.7 
 
Inom den humanistiska psykologin menar man att människan som varelse söker mening i sitt 
liv. Individen tar själv ansvar för att tolka och försöka förstå det som sker i livet. Vår 
hjärnkapacitet förmår oss till att reflektera över liv och död. Vart är jag på väg och vilken 
mening har mitt liv? En rad beslut måste människan fatta och det kan skapa en ångest av 
existentiell karaktär. Att vara människa med vår förmåga till att tänka ter sig annorlunda 
gentemot andra däggdjur där livscykeln följer en tydlig plan: leta föda, boplats, fortplanta sig, 
föda upp eventuella avkommor. Så fortsätter det tills det en dag är slut. Vad som rör sig i 
djurens huvud och tankar kring liv och död vet vi inte. 
  
Vid olika tidpunkter i livet tycks den trygghet vi byggt kring oss rämna och vi ställs inför nya 
livsfrågor. När något sådant sker och man blir tvungen att stanna upp och fundera händer 
något inom människan. Livsvillkoren kan ändras dramatiskt och i vissa stunder kan man bli 
tvungen att formulera om sina mål med livet. Hur man som människa reagerar ter sig väldigt 
olika.  
 
Johan Cullberg menar att döden är en del av utvecklingskriserna eftersom vi alla förr eller 
senare drabbas av den.8 Ordet kris betyder avgörande förändring9 och det är vad som händer 
när döden kommer in i en människa liv. Det som kan orsaka kris är när en människa erfar en 
förlust eller att det inom en snar framtid kommer att orsaka förlust.  Någon form av kränkning 
som drabbar människan eller att en katastrof inträffar. Hur människan reagerar i en 
krissituation ser olika ut, beroende på vilken sårbarhet man har och vilket socialt skyddsnät 
man har runtomkring. Jag avser här familj, vänner och arbete. Ibland talar man om att krisen 
får en överdeterminerad reaktion. Det man menar är att reaktionens styrka inte kan förklaras 
utifrån det som hänt. Personen uppvisar en patologisk sorg som inte går över inom en rimlig 
tid. 
 
Krisens utveckling kan man se i dess olika faser som jag nedan kort redogör för. 
 

 Chockfas eller akutfas 
 Reaktionsfas 
 Bearbetningsfas 
 Nyorienteringsfas  

                                                 
7  Owe Wikström, 1999. Dödsångest-om döden som existentiell utmaning. www.socialstyrelsen.se/ 
8  Johan Cullberg, 1992, s. 107-110. 
9  Johan Cullberg, 1996, s. 33. 
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I akut fasen reagerar man olika, en del blir hysteriska och andra ter sig oberörda. Efter några 
timmar hamnar man i reaktionsfasen. Plötsligt förstår man vad som hänt och denna fas kan 
man vara under en längre tid, veckor eller månader. Övergången till bearbetningsfasen sker 
under en övergångstid. Man kan i stunder tänka konstruktivt över situationen man hamnat i, 
för att sedan hamna i affekt igen. Så här kan man pendla ett tag. I bearbetningsfasen är man 
under några månader, ibland uppåt ett år. När denna fas börjar blekna träder man in i 
nyorienteringsfasen. Saknaden efter någon är stor men smärtan är inte lika stark längre. Det 
kan dock se väldigt olika ut i människors liv hur man hanterar sorgen, smärtan och tomheten 
efter en människa som avlidit. Det naturliga är att barn skall dö efter sina föräldrar, men så är 
icke alltid fallet. Sorgearbetet kan i sådana situationer vara under en mycket lång period. Efter 
att man gått igenom eller varit med om en kris finner människor en inre styrka och många 
talar om att man som person utvecklas och mognar.10 
 
I dessa gränssituationer där livet och döden möts drabbas människan av en existentiell ångest. 
”Livets korthet och dödens förestående närhet”. I gränssituationer, som mellan liv och död, 
kan en människa erfara en inre upplevelse att man är del i något större och detta kan hjälpa en 
människa i nöd. Man betonar subjektiviteten inom existentialismen och frågan man måste 
ställa sig är hur jag vill leva mitt liv för att sedan till slut dö. 
 
Karl Jasper skrev att genom filosofin kan man erhålla kunskap om livet och dess helhet och 
på så vis ta del av den kunskap som visar på vad det innebär att existera. Detta kallar Jasper 
existensfilosofi. Denna filosofi vill nå kunskapen om varat som helhet, ett vara som föregår 
subjekt-objekt uppdelningen och Jasper nämner detta som ”det kring sig gripande”. Detta 
innebär en transcendens som man inte kan greppa. När man befinner sig i en gränssituation, 
kan man erfara detta diffusa tillstånd av transcendensupplevelse. Hur man förhåller sig till en 
gränssituation blir enligt Jasper avgörande. Den enskildes hållning prövas och antingen är 
individens existensform äkta eller en lögn. Detta kan få allvarliga konsekvenser. Ångesten 
eller skulden inför de livsval man gjort ställs på sin spets i gränssituationer. Den existentiella 
oron blir man aldrig av med men som vuxen lär man sig att ta ansvar, känna skuld, ångra sig 
och kunna förlåta och försonas.11 
 
Existentialismen är en livsåskådning som betonar existensfrågan. Begreppet existentialism 
som Jean-Paul Sartre använde omfattade tiden kring 1940-1950- talet. Den människa Sartre 
beskriver är i sig själv ingenting men önskan om att vara något mycket större är en stark 
drivkraft hos människan. Detta större kan vara Gud tror Sartre. Vi har svårt med den frihet vi 
har och han menar att den är total och att det är något vi är dömda till. Medvetandet är 
friheten Sartre talar om och människan i sig är ingenting men utifrån det hon själv beslutar sig 
för att vara skapar hon sitt eget projekt. Friheten skrämmer människan och vi söker efter 

                                                 
10  Johan Cullberg, 1996, s. 36. 
11  Svante Nordin, 2003, s. 509-510. 
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något att tro på. Denna tro kallar Sartre för ond tro. Tron är inte byggd på ärlighet utan dess 
existens vilar på människans flykt från sig egen frihet. 12  
  
Viktor Frankl talar om existentiell ångest och han ställer frågor om man som människa orkar 
leva vidare när man ser lidande och död. Den existentiella ångesten resulterar i depression och 
vilsna och tomma människor. Han jobbade med logoterapi som skulle hjälpa människan med 
att finna mening med sitt liv.  Skillnaden mellan andra existentialistiska strömningar och 
logoterapin är att den har som syfte att hjälpa människor då smärta, skuld och död finns 
närvarande i en annan människas liv. Dess terapeutiska lindring skall resultera i att individen 
lyckas förvandla förtvivlan till hopp. Trots att världen ibland rasar, kan man finna en mening 
med sitt liv.13   
 
Jag vill i detta sammanhang citera vad Albert Einstein sa: ”Den människa som anser sitt liv 
meningslöst är inte bara olycklig utan knappast rustad för att leva”.  Hur viktigt är det då inte 
att i livets olika skeenden ha en förtröstan på något och framför allt bära en utrustning som 
kan vara till hjälp under resans gång? Denna utrustning kan vara en  biologisk resurs.  
Inom existenspsykologin talar man om människans utvecklade hjärnkapacitet med dess 
förmåga att tolka situationer och symboler runt omkring oss. Vi har ett språk och till skillnad 
från andra arter har vi förmågan till självreflexion. Med detta följer frågor vi ställer genom 
livet och vi undrar om det finns något mer. Människan ställs inför livsavgörande val och i 
dessa stunder blir hon tvungen att reagera på ett yttre stimuli för att sedan, efter reflektion, 
agera. Genom livet måste människan lära sig att förhålla sig till vetskapen om smärta och  
egen stundande död. 
 
 I vårt postmoderna samhälle har religionen inte samma funktion som den tidigare hade. Dess 
funktionella värde för människan var att hjälpa till att finna mening och skapa förståelse för 
det som hände i livets skeenden. Inom varje människa finns en oro av existentiell karaktär. 
Det man kan reagera på kan vara något man trängt bort eller andra försvarsmekanismer man 
använt sig av för att bli kvitt det obehagliga. Den existentiella frågan berör människan på 
nivåer av inte enbart emotionella drag utan av andlig närvaro. En tendens finns att man inte 
vill föra ett samtal där existentiella frågor skall diskuteras. Många upplever sig hotade då 
frågan om meningen med livet ställs.14   
 
Mina tankar leder fram till frågan huruvida religionen kan hjälpa människan att närma sig 
frågorna kring liv och död och andra kriser på ett mer naturligt sätt. Den funktionella 
definitionen på religion ska förklara vad religionen gör för den enskilda individen. Vilken 
funktion har den för en människa i sorg?  Människor som arbetar inom yrken där död och 
sorg finns närvarande arbetar i krävande miljöer. Att i stunder där smärtan och förlusten av 
någon som gått bort få tala till någon som kan nämnas Gud eller ett högre väsen kan vara 

                                                 
12  Svante Nordin, 2003, s. 512-515. 
13  Viktor Frankl, 2003, s. 11-20. 
14  Owe Wikström, 1999, s. 88-91. 
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ångestlindrande. Det är lättare att anklaga någon som man inte kan se fysiskt och detta kan 
lindra och starta den livsnödvändiga bearbetningen för de sörjande. Förlusten av en kär vän 
kan för de sörjande vara helt orationell. Man förstår ingenting och känslorna inom människan 
går inte att kontrollera eller styra. Har man inte någon tro eller kan koppla denna händelse till 
något större finns risken att man förlorar sitt värde.  
 
Vad är då religion? Hur definierar vi det? Varför söker man sig till en religion?  Låt oss börja 
med den första frågan. Definition på religion har länge varit omdiskuterat och ovan givna 
definition blir ganska smalt och ibland tenderar en definition att bli alltför vid. Ordet religion 
har i västerlandet ofta fått betydelsen att tro. 15 I svenska akademiens ordlista står ordet 
religion förklarat som ”gudstro” eller ”gudsförhållande”.16  
Om man utifrån en substantiell definition skall förklara vad en religion är vill jag nämna 
Edward Tylor. Han anses vara en grundare av antropologin i Storbritannien och han 
formulerade en substantiell definition av religion som löd ”tro på andliga väsen”.17 
Tankegångarna han hade gick ut på att människan utvecklade en tro för att på så sätt hitta 
förklaringsmodeller för varför människan måste dö. 
.  
Max Weber, studerade världsreligionerna och kristendomen ansåg han vara en 
frälsningsreligion. Det han menar är att om man anammar den kristna tron med dess lära kan 
man räddas från att vara evigt fördömd till ett liv efter detta. Att människan försöker finna en 
mening genom religionen då denna värld stundtals är ond och många lider, anser Weber inte 
vara konstigt.   
 
Jag vill också nämna Ludvig Feuerbach. Han menade att människorna skapade Gud och inte 
tvärtom. Det var en glorifierad bild människan skapade och målade upp för att lindra eländet 
man levde i, en värld bortom denna där lycka och glädje är centralt. Han menade att  
religionen är något människan själv har uppfunnit. Den står i vägen för hennes lycka och blir 
till hinder för att lösa eventuella problem. Om människan slutar att sätta sin tro till religionen 
finns det möjlighet att ett humanistiskt tänkande och leverne kommer till stånd och man 
försöker då se till att kroppen och livet, inte bara dess själ, får ett välbefinnande.18  
 
Karl Marx  åsikter rörande religion kan skiljas på hans teori om religion som står över något 
annat, överbyggnad, och religion som en ideologi. Basen utgörs av produktionskrafter och 
dess tak som i sin tur består av lagar, politik, moral och religion. Dess ideologi bygger på den 
klass som härskar och deras idéer. Vad detta i sin tur medför för lägre klasser är att de blir 
förtyckta och innebär en legitimering som har sin grund i religion och till gagn för den 
härskandes intressen. Marx menar även att det är människan själv som skapar religionen och 
den skeva bild som religionen visar av verkligheten. Om människan har synpunkter på 

                                                 
15  Thomas Ekstrand, Gabriella Gustafsson, Petra Junus, 2001, s.10-11. 
16  Svenska Akademiens ordlista, 1986, s. 461. 
17  Inger Furseth, Pål Repstad, 2003, s. 28. 
18  Svante Nordin, 2003, s. 430-432. 
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verkligheten har hon i själva verket åsikter om religionen. Ett av hans uttalande som blivit 
känt är ”religion är ett opium för folket”. Människan vaggas in och hoppas på ett bättre liv 
efter detta. Man finner sig i sitt öde och i opiumets rus försöker man glömma denna världs 
orättvisor. Genom att vara i underklass, försöker man i religionens namn kompensera detta 
genom något man kallar deprivationsteorin.19 Deprivationsteorin förklarar att den enskilda 
människan blir religiös för att hon lider brist på något eller för att lindra. Detta menade Karl 
Marx att man kunde göra för att slippa undan alla orättvisor som finns runtomkring. 
  
Charles Glock, talar om psykisk deprivation och med det avses när människor saknar ett 
tolknings system för att kunna hitta rätt i tillvaron. Jon P Knudsen menar att det finns ännu en 
deprivationstyp som han kallar existentiell deprivation. Du kan uppleva en tomhet och känna 
dig vilsen oavsett om du är materiellt rik och har en hög EQ och de existentiella frågorna och 
meningen med livetfunderingarna hamnar i skymundan och du känner en saknad. En av 
tankegångarna i deprivationseorin är att religionen kan hjälpa den enskilda individen ur en 
tomhet och saknad av något och man kan finna tröst. Har den man levt med dött och 
vetskapen om att man aldrig ska ses mer på denna jord kan medföra att man söker sig till ett 
religiöst samfund. Här finner människan hopp och ett löfte om att man en dag skall 
återförenas kan hjälpa den sörjande. När livet är tungt kan religionen vara en möjlighet och en 
bidragande orsak till att kunna återfå ett hopp. 
 
Man talar också om en teori kallad socialisationsteorin. Den bygger på att vi vant oss att tänka 
och agera på ett visst sätt då vi fostrats sedan unga år in i ett givet system. Vi har socialiserat 
oss med andra och iklär oss roller som ter sig passande i vårt samhälle. Denna teori kan 
förklara orsaken till varför många väljer religiositet utifrån aspekten att om uppväxten skett 
där tydliga och självklara religiösa ramar finns, ter det sig naturligt att man faller in i 
föräldrars religiösa liv. ”Rational choice” d.v.s (”rationellt val”) är något Rodney Stark 
använder sig av och menar att människor har en önskan om evigt liv. Utifrån denna önskan 
söker man sig till något religiöst samfund som lovar att belöningen är stor efter detta liv, ett 
evigt liv i ett paradis. De får flest medlemmar då belöningen är maximerad för den enskilda 
människan. Viktigt att nämna är att denna teori har sin förankring i USA där individualism, 
liberalism och konkurrens betonas starkt. Här finns en mångfald av samfund och 
konkurrensen om att värva medlemmar är hård.20  
 
I det religiösa livet finns olika riter med tillhörande symboler. Émile Durkheim talar om den 
trygghet religiösa ritualer kan ge då vi behöver en ram som kan ge stadga. 
Det möte som sker mellan människorna talar Durkheim om och han betonar hur viktiga dessa 
stunder är för de samlade. Känslan av att man delar något som är avskilt från världen gör att 
det uppstår en spänning mellan individerna. Den sociala sammanhållningen blir stärkt och det 
är av vikt för den enskilda individen.  Ritualen är det som sammanför gruppen, speciellt vid 
dödsfall eller andra kritiska situationer behöver vi dessa former. Det som en begravningsritual 
                                                 
19  Inger Furseth, Pål Repstad, 2003, s. 45-48. 
20  Inger Furseth, Pål Repstad, 2003, s.151-162. 
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kan medföra för de sörjande är en känsla av mening och alla frågor av existentiell art kan 
människa finna tröst igenom begravningsritualen.21 
  
Både det som existerar kring människan (det yttre) och det som sker inom henne påverkar 
människan. Myterna hjälper människan och detta sker symboliskt i det inre hos människan. 
När myten sedan uttrycks i den rituella fasen får människan erfara en inre upplevelse som kan 
förstärkas av berättelserna.  I begravningsakten sker en övergångsrit där den avlidne färdas 
från en nivå till annan. Under själva akten är rummet fyllt av många olika känslor och det är 
något definitivt över det som sker. Ett avskedstagande görs och inre bilder finns närvarande 
av den som dött.  
 
Under den kyrkliga begravningsakten finns givna ramar för hur begravningen kommer att 
utformas. Detta kan vara en trygghet för många och prästens roll blir att leda de sörjande 
framåt. Det finns en annan som har tagit rodret och de som närvarar kan bara vara. 
 
Riter är formade efter givna ramar och de följer en given ordning med ett symboliskt innehåll. 
Dess funktion är att skapa en gruppkänsla, vi hör ihop, och att bidra till att de som möts 
känner känslan av mening i det som sker. Om man då tittar på begreppet symbolisk 
interaktionism så handlar det om betydelsen av språk och mening. Med interaktionism menar 
man ett samspel eller ett växelspel. Genom att vi människor har ett språk blir vi medvetna 
varelser om det som sker omkring oss menar G.H Mead. Vi får en en medvetenhet om oss 
själva och det sker runtomkring. Symbolen är viktig i detta sammanhang och den får 
representera något annat. Korset blir vid en begravning en symbol som representerar något, 
död men även liv och uppståndelse, skulle en troende säga. Han talar också om icke-verbal 
kommunikation som en symbol. Här kan en blick eller en gest symbolisera något. Vi lever i 
en värld där symbolerna delas gemensamt i ett samspel som människorna utbyter i form av 
symboler.22 
 
Att delta i en rit kan vara en känslomässigt stark upplevelse. Om man tänker på en begravning 
där människor kanske öppet visar sin ledsamhet påverkas de som finns runtomkring och 
sedan när man sänker ner kistan i graven, vilket man ibland gör vid kyrkliga begravningar, 
kan vara ansträngande emotionellt. Arnold van Gennep och Victor Turner har studerat dessa 
övergångsriter och var de första som gjorde det. Musiken betyder mycket och den väcker 
känslor och minnes fragment av svunna tider dyker upp. Alla reagerar dock inte lika men 
något händer inom den mänskliga arten.23 
 
Symboler som tidigare visade på att man hade haft ett nära dödsfall kunde vara att man 
skickade ett brev där brevpappret hade svarta sorgekanter men ofta hörde människorna som 
bodde kring orten att kyrkklockorna ringde. I dagens samhälle läser vi i tidningens 

                                                 
21  Anthony Giddens, 2003, s. 448. 
22  Anthony Giddens, 2003, s. 33-34. 
23  Inger Furseth Pål Repstad, 2003, s. 173-174. 
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dödsannonser. I annonsen kan det finnas ett kors som skall symbolisera den kristna 
tillhörigheten. Eller en segelbåt som representerar den avlidne. I dagens tidningar finns 
allehanda symboler närvarande i dödsannonsen. Vissa skickar kondoleanser för att tala om att 
de sörjande finns i någons tankar och man vill visa sitt deltagande. 
 
Tittar man sedan på själva begravningsakten och begravningsdagen ser man när man kommer  
till kyrkan att flaggan vajar för halv stång, vilket står för död, för att sedan gå i topp som ett 
tecken på uppståndelse. Under begravningsakten håller prästen ett griftetal, som skall inge ett 
hopp om att återförenas och som stöd för de som mist någon. Prästen öser jord över kistan och 
säger, ”av jord har du kommit, jord skall du åter bli. Jesus Kristus vår Frälsare, skall uppväcka 
dig på den yttersta dagen”. Det finns en annan variant som liknar denna men den valde jag att 
inte nämna. Den finns i den svenska psalmboken under begravningsgudstjänst.24 
 
Defilering kring kistan symboliserar det personliga avskedet var och en tar bland de som 
närvarar vid begravningen. Man lägger en blomma eller något annat personligt på kistlocket. 
Har man haft öppen kista innan begravningsakten, där man fått en möjlighet att se den avlidne 
har man kanske valt att lägga ner något i kistan som man vill att personen skall ha med sig. 
Efter en begravning väljer många idag att samlas vid en minnesstund där man får tid att prata 
om minnen kring den avlidne. 25  
 
Vid en borgerlig begravning är utformningen av begravningen uppbyggd på liknande sätt. Det 
finns dock inga kristna symboler i kapellet och det är då helt konfessionslöst. Begravningen 
kan ske i något kapell eller utomhus, beroende på vilka önskemål som finns. Även en kristen 
begravning kan äga rum i sådana miljöer.  När begravningen har ägt rum och de anhöriga valt 
eller om den som dog hade skrivit in vad den önskade, får man en grav eller aska som grävs 
ner i minneslund eller sprids över havet. Om så ska ske måste man ha tillåtelsen från 
Länsstyrelsen. 
 
Man kan blicka ut över vårt land och ser hur den religiösa kartan ter sig i dagens postmoderna 
samhälle. Ronald Inglehart har forskat kring detta och menar att man värderar på annat sätt 
när man fått det ekonomiskt stabilt, bra utbildning och en god levnadsstandard. Man börjar 
istället bejaka sitt självförverkligande och det religiösa kommer i uttryck av att man inte 
längre vill vara bunden till konventionella religiösa traditioner. Yves Lambert, som är fransk 
sociolog, menar att det moderna samhället kan påverka religion på följande sätt: 
 

o Nedgång 
o Anpassning och nytolkning 
o Konservativ reaktion 
o Innovation 

 
                                                 
24  Den svenska psalmboken med tillägg, 2006, s. 1766. 
25  Martin Modeús, 2000, s. 373-388. 
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Liknande tankegångar finns hos sociologen Larry Shiner som tar upp frågan om 
sekulariseringens betydelse gällande religion. Han menar att   
 

o Religionen försvagas genom att tidigare acceptera religiösa symboler, dogmer och 
institutioner förlorar prestige och betydelse. 

o Religionen förändrar innehåll genom att uppmärksamheten flyttas från det 
övernaturliga och hinsidiga till världsliga frågor, så att religiöst engagemang till 
sitt innehåll mer kommer att likna annat socialt engagemang. 

o Samhället blir mindre religiöst då religionen blir mer inåtvänd, mer sysslar med 
rent andliga frågor och upphör att inverka på det sociala livet utanför själva 
religionen.  

 
Trots denna givna bild tror inte många att religionen kommer att försvinna. Förändringar har 
skett genom tiderna i exempelvis skolan där man tidigare hade morgonbön. Bryan Wilson ser 
svårigheten i att hålla fast tron på en personlig Gud i ett samhälle där mycket av det som sker i 
vardagen är opersonligt. Ringer du en myndighet får du höra en röst som ber dig trycka på en 
siffra för att du skall kunna framföra din förfrågan. Inte känner personalen igen dig då du går 
till affären då det är en stor personalomsättning. Peter L Berger fångar upp detta scenario att 
städer tenderar till att öka sekulariseringen. Tidigare då fler människor levde på landet eller i 
mindre orter fanns det en naturlig social kontroll och man bevarade sina traditioner. Han 
menar att människorna i staden hamnar i centrum och på så vis stänger man ute tanken om att 
man blivit skapad av en Gud. Tankar om en skapelse fungerar bättre då människan lever 
närmare naturen.26 
 
Om man då tittar på Svenska Kyrkans statistik genom åren kan vi se följande. 
 

                                                 
26  Inger Furseth, Pål Repstad, 2003, s.104-114. 
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Begravningar som sker i Svenska Kyrkan går sakteliga neråt men fortfarande är begravningar 
i svenska kyrkan frekventa. På Svenska Kyrkan hemsida27, kan man läsa att: 
   
     “Begravning, Nära åtta av tio som dör i Sverige får en svenskkyrklig gudstjänst vid sin begravning. I tabellen  
       nedan, redovisas de som begravts enligt Svenska Kyrkans begravningsgudstjänst. I takt med att andelen  
       kyrkomedlemmar i folkmängden minskar, krymper dock andelen avlidna som får en svenskkyrklig  
       begravningscermoni. Svenska Kyrkan har ansvar för begravningsväsendet i Sverige, utom i Stockholm och 
       Tranås kommuner där det är kommunalt ansvar. Den begravningsavgift som betalas till Svenska kyrkan      
       Även av icke medlemmar, går till tillhandahållandet av begravningskapell utan religiösa symboler, vård av                                
       Kyrkogårdar, och ett värdigt omhändertagnde av alla avlidna oberoende av kyrkomedlemskap” 
              

                                                 
27  www.svenskakyrkan.se 
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Analys 
 
I denna del av uppsatsen kommer jag att analysera intervjusvaren i förhållande till ålder och 
kön hos intervjupersonerna, samt relatera resultaten till sekundärlitteratur där olika författare 
utvecklat idéer kring döden och begravningar som jag skrivit om i diskussionen. Jag 
behandlar svaren i den ordning som frågeställningarna ställts i uppsatsens inledning. En del av 
frågorna får sina svar genom intervjuerna, andra genom information som jag sökt i litteratur 
och på hemsidor på Internet.  
 
Ökar eller minskar begravningarna inom Svenska Kyrkan och hur ser det ut för 
borgerliga begravningar? 
För att få svar på denna fråga har jag använt mig av statistik som finns på Svenska Kyrkans 
hemsida. De flesta begravningar sker inom Svenska kyrkan men idag men hur det kommer att 
utvecklas längre fram i tiden är osäkert. Många väljer att lämna Svenska Kyrkan och på sikt 
kommer det även att påverka statistiken över kyrkliga begravningar. Med stor sannolikhet 
kommer de borgerliga begravningarna att öka. Tre av de jag intervjuade var inte medlemmar i 
Svenska Kyrkan. De fanns ingen aktiv tanke att lämna in utträde från de andra fem   
intervjuade. Det går inte att bortse att medlemsantalet i Svenska Kyrkan minskar och att det 
kommer att påverka kyrkan på ett eller annat sätt kan man förmoda. 
 
Vilka attityder har man till kyrklig respektive borgerlig begravning? 
 
De intervjuade svarade rätt lika och man ansåg att få ta farväl och visa de sörjande att man 
bryr sig var viktigt. Att det ägde rum i en kyrka eller var en borgerlig begravning nämndes 
inte specifikt. Den äldre mannen, 75 år, tyckte att en begravning är viktig och sker det i 
kyrkan känns det mer riktigt. Det går inte att se någon skillnad mellan könen och inte heller 
utifrån åldersskillnader. Begravning är något viktigt för dem alla. Socialisationsteorin som 
utifrån en sociologisk förklaring menar att vi vant oss att följa ett mönster och i 
sammanhanget avser jag medlemskapet i Svenska Kyrkan. Vi följer ofta i våra föräldrars 
fotspår och väljer ofta att bevara tidigare traditioner som vi tryggt vaggats in i. Endast tre hade 
lämnat kyrkan och de andra hade inga tankar på det. Tryggheten i att känna igen sig vid en 
begravning kan vara att vi valt att följa våra föräldrars väg och man ville inte ändra på 
mycket. 
 
Vad uppfattar man som viktigt vid en begravning? 
 
Om man först tittar på vad kvinnorna svarat så nämner den 22-åriga och 41-åriga kvinnan 
musiken som något mycket centralt och viktigt inslag på en begravning. De två andra, 25- 
åringen samt 57-åringen, påpekar vikten av att prästen ska vara intresserad och denne bör ha 
träffat de anhöriga några gånger innan begravningen. Hos männen säger 75-åringen och 60- 



27 

åringen att det skall vara respektfullt. De yngre, 38-åringen och 29-åringen, nämner var för sig 
hur viktigt det är att mötas på en minnestund efter och den yngsta, säger musiken.  
Arnold van Gennep och Victor Turner har studerat övergångsriter och de fann att musiken är 
ett viktigt inslag för många. 
 
Hur vill man att begravningar skall utformas? 
 
Det fascinerande är att den 22-åriga kvinnan och mannen som är 75 år svarar lika;” Som det 
sett ut tidigare”. Musiken nämner den 25-åriga kvinnan och den 29-årige mannen. Han tycker 
att ceremonin skall vara enkel. Detta anser även kvinnan som är 41 år och hon förslår att man 
kan sitta i en ring runt kistan istället för att alla sprider ut sig i kyrkorummet. Mat och ett glas 
vin som man intar på minnesstunden för att prata tar den 38-årige mannen upp. 60-årige 
mannen vill att man står utanför kyrkan medan kistan bärs ut och sedan körs iväg, det blir 
något värdigt över det. Kvinna 57 år tycker att man ska ansvara för att man själv planerat sin 
begravning innan man lämnar detta jordeliv.   
 
Vilka symboler är viktiga? 
 
Den äldre mannen, 75 år, tycker att begravningsordningen är bra. Han vill ha det som det 
alltid varit och den unga kvinnan, 22 år, finner tröst i när prästen öser jord över kistan och 
säger av jord är Du kommen, jord ska Du bli igen. Vad den unga kvinnans subjektiva 
upplevelse är av det prästen gör är svårt att finna ord för men hon nämner att hon tycker att 
cirkeln sluts i och med denna handling. Den andra unga kvinnan som deltog i intervjun 
berättade att de hållit i begravningen själva. De spred askan över havet och jag tycker att man 
tolka det som kvinnan innan nämnde, cirkeln sluts. Askan sprids för vinden och blir ett med 
något som vi inte kan se. De två andra kvinnorna i åldern 41 år och 57 år och mannen som är 
38 år tycker det är viktigt att gå fram till kistan och få ta farväl. Det är den egna stunden med 
den som somnat in och det är en betydelsefull stund. Den 60-årige mannen anser att ett foto 
skall finnas på den avlidne och begravningen skall utformas på ett sätt som den som dött finns 
med. Här kan man tänka att man spelar musik som man visste att den som dött tyckt om. 
Enkelhet och fotografi samtidigt som man spelar vacker musik under begravningen tyckte 
mannen vid ålder 29 var viktiga inslag.   
Émile Durkheim beskrev ritualen och symbolen som något viktigt för människan. I utsatta 
situationer som till exempel vid en begravning, när känslorna är starka, behöver vi en yttre 
ram. Det ger oss trygghet och symbolen kan vara något som representerar hopp. Jag tänker då 
på korset, man kan visualisera två sidor, död och liv. G.H Mead talar om språket och det är 
också en symbolhandling, det talade likväl som det kroppsliga språket. Prästen eller den som 
håller i begravningen talar värmande ord om den avlidne. Någon blir stående vid kistan, bugar 
sig djupt och visar respekt, vänder sig sedan mot de sörjande och gör likadant.  
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Nya symboler man vill ha med? 
 
Något nytt som hänt är att en del önskar få sin aska utspridd över havet. Den 25-åriga kvinnan 
spred sin pappa över vattnet. Jag känner själv en som spreds över öppet hav och en annan vän 
vill få sin aska spridd i fjällvärlden. Man kan också se att ny sorts musik väljs som är mer 
modern och som många yngre känner igen. Mannen i 29-års ålder nämner att han på en 
begravning hörde Stings låt ”Fragile” och han nämnde också U2 och deras låt”I Still Haven´t 
Found What I´m Looking For” Ett fotografi som visar personen i dennes livsglada dagar 
framför kistan tycker den 60-årige mannen är viktigt att ha med. Några nya symboler är inget 
som nämns. När döden inträffar blir reaktionen oftast chockartat, dock ej om det är en 
människa som varit sjuk en längre tid. Johan Cullberg menar att när döden finns närvarande 
hamnar vi i ett tillstånd av förvirring och vi går igenom olika stadier av sorg och i detta sker 
en utveckling. Bemötande man får när man skall ta itu med det rent praktiska kring att ordna 
en begravning, beställa kista och eventuell kremering? Ska personen ligga i minneslund? Det 
är mycket bättre om det finns önskemål från den avlidne så man inte behöver fatta sådana 
beslut. Tänk om det senare visar sig att det definitivt inte var så personen ville ha det? Jag 
frågade om de själva hade skrivit ner sina önskemål men inte en enda hade gjort det. De flesta 
hade pratat med sin kära om liv och död, men inte mer än så. När ska man få tid till sådana 
samtal undrade några? Jag kommer då att tänka på det Martin Luther sa, ”Media morte in vita 
sumus” dvs. mitt i döden är vi i livet. Kanske kommer nya symboler att dyka upp om vi tar 
oss tid till att fundera över hur vi själva vill ha vår egen begravning? 
 
Några symboler man vill ta bort? 
 
Den unga kvinnan som är 22 år tyckte att det skulle vara bättre om någon som kände den 
avlidne sa något om personen. Om prästen ska göra det och aldrig träffat vederbörande blir 
det fel. Oftast är det ju prästen som säger några väl valda ord men orkar någon nära kanske vi 
framöver får se fler aktörer under en kyrklig begravning. För den 41-åriga kvinnan var frågan 
inte viktig och den 57-åriga kvinnan var nöjd med hur det var. Bland männen tyckte 75-
åringen, varför ta bort något som skänker trygghet? 60-åringen och 29-åringen hade liknande 
inställning. Den 38-årige killen hade inte tänkt på frågan men undrade om man inte kunde ta 
bort blommorna och skänka pengarna till något välgörande ändamål.  
Det som jag tidigare nämnde angående ritualer och symboler verkar fylla sin funktion då 
ingen vill ta bort något. Att känna trygghet i begravningsritualen hjälper människan då hon är 
i sorg och förtvivlan. Vill i sammanhanget nämna Larry Shiner och hans tankar om 
sekulariseringen. Symboler i den religiösa världen tappar sin betydelse och värde men om vi 
tittar på de intervjuade vill man inte ta bort något. Kanske är sekulariseringen på väg att vända 
och religionen åter får betydelse i människors liv?  
Tittar man på Max Weber och hans tankar om frälsningsläran är det kanske inte så märkligt 
att sätta sin tro till något större. När man har döden så nära vill man finna ett hopp och vad är 
då inte bättre än religion och i detta fall den kristna läran. Kanske är det som Ludvig 
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Feuerbach menar, vi människor skapar själva Gud och inte tvärtom. Men vi kanske behöver 
Gud som mest då? Det är viktigt att utifrån de jag intervjuade se att man inte vill ta bort några 
symboler, vad skulle hända om man gjorde det? Vi behöver ett tolkningssystem och 
deprivationsteorin handlar just om detta. Ett system för att kunna navigera oss rätt i livet. 
 
Finns det något som man uppfattar som irrelevant i begravningsritualen? 
 
Här blir svaret utifrån de intervjuer som gjorts nej. Den enda som hade funderingar var den 
29-årige mannen och då handlade det mer om utsmyckningen och speciellt på valet av kista. 
Det behöver inte vara någon dyrbar kista utan något enkelt och billigt. Han menade att man 
istället skulle skänka pengarna till välgörande ändamål. De intervjuade tycker inte att något i 
riten är irrelevant utan man finner trygghet i att känna igen sig.  
 
Inställning till begravning utifrån ålder? 
 
Det förekommer inte några direkta skillnader utan man anser att en begravning är viktig 
oavsett ålder. Det enda som jag tänkt på är att man som yngre vågar tänka fritt och man 
kanske inte heller har samma respekt för prästen som en äldre människa har. Det jag tänker på 
i sammanhanget är då den 22-åriga kvinnan hade tankar om att man kunde byta ut prästen mot 
någon annan som skulle säga några ord om den avlidne. Jag svårt att föreställa mig att den 
äldre mannen som var 75 år skulle komma på en sådan tanke. Yngre människor tror jag 
känner sig friare i att välja begravningsmusik. En del yngre som varit till Taizé kan välja 
sådan musik medan de äldre förmodligen väljer mer traditionsenligt. Det handlar om att visa 
sitt stöd för de närmast sörjande och samtidigt få en möjlighet att säga farväl. Att människor 
samlas skapar en känsla av samhörighet. Detta har en stor betydelse för den enskilda 
människan. Durkheim skriver om detta.     
 
 
Kan man se någon skillnad i inställning till begravning mellan könen? 
 
Det är svårt att uppfatta några skillnader i syn utifrån kön. Man har liknande tankegångar och 
man bejakar hur viktigt det är att kunna delta. Jag skulle säga att här kan man inte se någon 
skillnad mellan könen. Det är lika viktigt för kvinna som man.   
 
Sammanfattning 
 

o Begravningar uppfattades som viktiga av både ung och gammal, men det är lätt att 
man skjuter upp beslut om dem framför sig. 

o Kyrkliga begravningar symboliserar att det finns ett hopp att mötas efter döden, vilket 
är viktigt. 

o Kyrkorummet uppfattades också som viktigt då det kan skapa rätt känsla. 
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o Prästens närvaro både fysiskt och mentalt var viktig. 
o Prästen ska säga rätt saker och står som hopp framför de sörjande. 
o Att man spelar rätt musik som berör på något vis var av stor vikt. 
o Pengar bör skänkas till något gott ändamål, istället för att användas till blominköp. 
o Jordbegravningar upplevdes som jobbiga, det ansågs bättre att ta avsked vid kistan där 

begravningen äger rum. 
o Defilering ansågs väldigt viktigt. 
o Man tyckte det var viktigt att man vågar prata om döden på ett mer naturligt sätt. 
o Man ansåg att man bör kunna visa att man är ledsen när någon dött och att sorg måste 

få ta tid. 
o Flertalet av begravningarna som äger rum i Sverige sker i Svenska kyrkans form. 
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