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Sammanfattning 
 
Denna uppsats presenterar min undersökning av hur valet att döpa sitt barn i ett samhälle av 
många ansett som ytterst sekulariserat kan förklaras. Undersökningen är en kvalitativ 
intervjuundersökning av sex dopföräldrar. I intervjuerna har föräldrarna ombetts ange motiv 
till, och omständigheter kring, barnets dop. Som analysmetod av intervjuerna har använts 
Staffan Larssons Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi och Starrin/ Svenssons Kvalitativ 
metod och vetenskapsteori. Som teori för dopets betydelse och innebörd har anknutits till 
Émile Durkheim och Max Weber. Efter avslutad analys fann jag fyra kvalitativt skilda 
kategorier med motiveringar till varför man väljer att döpa sitt barn. Dessa kategorier var: 
Dopets betydelse inför framtiden, Tro, Rit och Tradition. 
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1. Inledning 
 
Solen skiner och fåglarna sjunger. Den lilla kyrkan är vackert smyckad och nästan fullsatt. 
Längst fram vid altarringen står fyra vuxna personer och en präst. En av personerna håller i en 
liten flicka med lång vit klänning. Det ska bli barndop. 
 
Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?1 
 
På denna fråga svarar varje år omkring 77% av landets nyblivna föräldrar ”Ja”.2 Med tanke på 
att samhällsgemenskapen idag har ytterst lite att göra med kyrkan, kan detta tyckas underligt. 
För hundra år sedan hade ett odöpt barn ingen status alls, att en förälder inte skulle döpa sitt 
barn var otänkbart. Idag är läget ett helt annat. Borde då inte det självklara vara att endast de 
föräldrar som själva äger en personlig religiös övertygelse väljer att svara ja på ovanstående 
fråga? Så är det inte. Om man jämför de höga doptalen med de fakta som finns om 
gudstjänstbesökande, endast 4% av Sveriges befolkning går i kyrkan vid andra tillfällen än 
dop, bröllop och begravning, ser man att det framkommer en stor skillnad.3 Trots att 
människor säger sig inte vara kristna, eller säger sig vara på något sätt privatreligiösa, trots att 
människor säger sig känna liten gemenskap med Svenska kyrkan, så väljer de ändå att döpa 
sina barn till denna kyrkas tro och gemenskap, samt att stå kvar som medlemmar i Svenska 
kyrkan. 
 
Hur kan detta förklaras? Jag tror att svaren finns hos föräldrarna. I deras tankar, känslor och 
uppfattningar. Denna undersökning har därför kommit att bli en kvalitativ 
intervjuundersökning av föräldrar som valt att döpa sina barn i Svenska kyrkan. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Problemet som undersökningen behandlar är frågan om hur valet att döpa barn i ett samhälle 
där sekulariseringen har gått förhållandevis långt, kan förklaras. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med föreliggande undersökning är att utifrån kvalitativa intervjuer med dopföräldrar, 
visa möjliga motiveringar till varför föräldrar väljer att döpa sina barn i ett sekulariserat 
samhälle. 
 

                                                           
1 Bil. 1. Dopordning. 
2 Gustafsson, G. Tro samfund och samhälle. s 55 
3 Ibid. s 12 
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2. Metod 
 
För studien har valts en kvalitativ metod. Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar 
om hur man ska karaktärisera något- hur man ska gestalta det.4Det handlar om att man vill 
beskriva hur något är beskaffat- egenskaperna hos något. Kvalitativa metoder är motsatsen till 
hypotestestande analyser, om man med hypotesprövning menar att man inriktar sig på 
verifiering/ falsifiering istället för att skapa hypoteser. Det centrala i kvalitativa metoder är 
således att man söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver 
något fenomen eller sammanhang i omvärlden.5 En viktig utgångspunkt när man arbetar med 
en kvalitativ metod är att man ska vara radikalt fördomsfri- det är en alltså en fenomenologisk 
inställning. 
 
En utgångspunkt när det gäller den speciella form av den fenomenografiska ansatsen som 
utvecklats av den så kallade Inom- gruppen6är att arbetet handlar om människors sätt att 
uppfatta sin omvärld. Grundläggande för ansatsen är distinktionen mellan hur något är, och 
hur något uppfattas vara. Hur något är kallas ibland för den första ordningens perspektiv och 
handlar om fakta- vad som kan studeras utifrån. Den andra ordningens perspektiv handlar om 
hur någon uppfattar något- hur något ter sig för någon. Kvalitativa metoder kan alltså vara 
inriktade på beskrivningar av båda ordningarnas perspektiv, fenomenografins område är dock 
andra ordningens perspektiv- hur något ter sig för någon. 
 
Det fenomenografiska arbetet ska vara en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att 
uppfatta omvärlden, eller ett speciellt fenomen i omvärlden. Den är empirisk för att den utgör 
ett försök att analysera och beskriva vad ett antal människor sagt vid en intervju. 
 
Så här säger Staffan Larsson: 
 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute 
efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi 
har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.7 

 
Till den här studien har alltså valts en kvalitativ metod- den fenomenografiska. Enligt Staffan 
Larsson8 är det karaktäristiska för det fenomenografiska arbetet att man inte har en på förhand 
bestämd teori om ämnet som behandlas. Han menar att risken finns att innehållet i 
intervjuerna riskerar att förvanskas genom att de ”stoppas in i” på förhand givna kategorier. 
Jag har valt att ändå använda mig av teorier skapade av religionssociologerna Émile 
Durkheim och Max Weber. Det betyder att jag ämnar utgå från den fenomenografiska 
ansatsen och analysen för att i diskussionen anknyta till teorierna och på så sätt skapa 
ytterligare förståelse för de kategorier av svar och jag funnit. 
 
2.1 Urval och avgränsningar 
 
Valet av intervjupersoner har skett i samråd med präst i X- församling. Urvalet har gällt barn 
födda mellan 1 januari och 1 juni 1999. Genom församlingens Dopbok fastställdes därefter i 
vilken omfattning dessa barn blev döpta inom sex månader i Svenska kyrkan. Urvalet innebär 
att namnet på det i Dopboken först inskrivna, lika med födda och döpta barnet, i varje månad 
                                                           
4 Larsson, S. Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi s 7 
5 Larsson, S. s 8 
6 Inom- gruppen är en forskningsgrupp som verkar vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet. 
7 Larsson, S. s 13 
8 Ibid. s23 
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under perioden, noteras. Därmed blir totalt 6 barn noterade. Ingen av de tillfrågade föräldrarna 
nekade till att vara med i undersökningen. 
 
I respondentgruppen återfinns endast dopföräldrar som lever tillsammans. Det kan ses som en 
svaghet men kan förklaras med att endast sammanlevande föräldrar svarade upp mot kraven i 
urvalet. Enligt prästen i Söderhamns församling är ensamstående föräldrar mindre benägna att 
döpa sina barn. Vad det beror på ska jag låta vara osagt, men det finns tendenser inom 
Svenska kyrkan som lovprisar kärnfamiljen och det kan upplevas obehagligt för en 
ensamstående förälder. 
 
2.2 Tillvägagångssätt 
 
Efter urvalet intervjuas föräldrarna till de utvalda barnen angående bakgrund och motiv till att 
barnet döptes i Svenska kyrkan. Intervjuerna har skett med hjälp av bandspelare. Samtliga 
föräldrar har i förväg informerats om att deltagandet i studien är frivillig och att all 
information kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras vid analys. I 
informationen framgår också att föräldrarna, om de så önskar, kan få bandet med intervjun 
återlämnad, efter att transkription och analys är gjord. Alla intervjuer är gjorda i 
respondenternas hem. Dels för att medföra minsta besvär för dem, men också för att det ska 
kännas så hemvant och trevligt som möjligt. 
 
Vid samtliga intervjuer är bara den ena föräldern närvarande. Detta kan ses som en brist men 
kan förklaras med att föräldrarna själva fick bestämma tid för intervjuerna. I samtliga fall var 
det mamman till barnet som var hemma eftersom hon fortfarande var barnledig. I den tid vi 
lever i, med mycket stress och många åtaganden, tyckte respondenterna att förmiddagarna var 
bäst eftersom det alltid ”var så mycket” på kvällarna. Samtliga mammor försäkrade dock att 
de var fullständigt eniga med barnens pappor i sin syn på dopet och i sina motiveringar för att 
döpa sina barn 
 
3. Tidigare forskning 
 
Forskning om dopet och dess betydelse har i Sverige bland annat bedrivits av Eva Reimers, 
pastor i Svenska Missionsförbundet och forskare vid Linköpings Universitet, och av 
religionssociologen Göran Gustafsson. Eftersom dessa studier till viss del ligger till grund för 
min undersökning, följer här ett kort sammandrag. 
 
Religionssociologen Göran Gustafsson menar att kyrkliga riter som dop, konfirmation, 
bröllop och begravning kan ses som passageriter, vilka markerar att individen träder in i eller 
övergår till ett nytt stadium eller helt lämnar livscykeln. Passageriter är vanliga bland äldre 
samhällsformer och bland de flesta naturfolk. De kyrkliga riterna kan anses fylla liknande 
funktioner som passageriterna. Dopen inom Svenska kyrkan minskade från 80,6% 1970, till 
77,6% 1994 (77,8 procent 1997)9. Konfirmationen minskade under samma period från 80,7% 
till 53,2%. Den stora minskningen för konfirmationen kan enligt Gustafsson härledas till 
sociala förändringar i samhället. I dagens samhälle anses inte en femtonåring ha uppnått 
vuxen ålder, medan en femtonåring vid 70- talets början ofta avslutade sin skolgång för att gå 
ut i arbetslivet.10 Viktigt att notera här är alltså att minskningen under de senaste 30 åren varit 
betydligt mer avgörande gällande konfirmationstalen än doptalen. Dopfrekvensen visar under 
samma period endast en marginell minskning. 
                                                           
9 Gustafsson, G. s 55 
10 Ibid. s62 
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Gustafsson redovisar vidare stora regionala skillnader gällande den kyrkliga aktiviteten. 
Mellan kyrkokontrakt som 1994 redovisar de mest extrema värden skiljer det 37 procent i 
fråga om antalet barndop. Generellt sett har församlingar på landsbygden fler kyrkoaktiva i 
Svenska kyrkan än församlingar i större städer. Regionerna beskrivs som kyrksamma, 
medelmåttigt kyrkliga och de okyrkliga. Det okyrkliga Svealand, det kyrksamma Götaland 
och det medelmåttigt kyrkliga Norrland. 
 
Gustafsson menar att trots de stora regionala skillnaderna har människor i allmänhet behov av 
en högtidlig inramning för viktiga händelser i livet och att ett barns födelse och efterföljande 
dop kan ses som en sådan. Vid dopceremonin skapas eller bekräftas också släkters viktiga 
sociala relationer, vilket Gustafsson menar är något som inte bör förbises. Dopen har sedan 
mellankrigstiden flyttats ut från sjukhus, prästgårdar och hem och sker idag nästan 
uteslutande i kyrkorna och vid församlingens gudstjänst.11 
 
Eva Reimers redovisar utifrån en kvalitativ studie, Dopet som kult och kultur, ett 
föräldraperspektiv som pekar på samma synpunkter som Gustafsson hävdar, det vill säga att 
de värden som föräldrarna aktualiserar har mer gemensamt med livscykelriter än med dopet 
som en kristen initiationsrit. De flesta föräldrarna ser barndopet som en livscykelrit i livets 
början, något som har utförts på samma sätt i generationer och därför kommer att fortgå på 
ungefär samma sätt i framtiden. 
 
Denna begränsade studie kommer att ligga nära Reimers studie i den meningen att det är en 
kvalitativ studie med dopföräldrarna i fokus. 
 
För att läsaren ska kunna förstå bakgrunden vill jag presentera några problem och begrepp 
som har stor betydelse för problem formuleringen i denna undersökning. 
 
3.1 Sekularisering 
 
Sverige framställs ofta som ett, vid internationell jämförelse, mycket sekulariserat land. Ett 
exempel på undersökningar som gjorts är ”European Value Systems Study Group”, eller 
EVSSG-studierna, jämförande studier med avseende på människors inställning till religion 
och deras religiösa beteenden.12 Studierna visar att Sverige, vid sidan av Danmark, är ett av 
Europas mest sekulariserade länder. En annan undersökning visar att endast 2% av Sveriges 
befolkning deltar i en huvudgudstjänst per vecka.13Människors kontakter med kyrkan är 
sporadiska. Ofta går man i kyrkan endast vid tillfällen som dop och begravning, eventuellt vid 
konfirmation och kanske även vid något bröllop. Svenskarna ser inte heller sig själva som 
speciellt religiösa. Enligt en studie från 1983 kände 74% av Sveriges befolkning ganska liten 
eller ingen samhörighet med kyrkan.14 Det verkar enligt dessa studier som att den svenska 
sekulariseringen har gått långt. 
 
Problemet blir då att förklara varför svensken visar så stark trohet mot Svenska kyrkan; 
91,4% eller 87,3% av alla svenskar, siffran blir olika beroende på om man räknar medborgare 

                                                           
11 Gustafsson, G. s 173 
12 EVSSG har jämfört värderingar och åsikter om arbetslivet, fritiden, familjelivet, politiken, religionen och 

moralfrågor i femton olika europeiska länder. Ca 350 frågor ställdes till mellan 1000 och 1500 slumpvis 
utvalda personer från varje land. Inom studiens ram har man jämfört religiöst engagemang i olika europeiska 
länder. Genom en jämförelse av omfattningen av kristen tro och regelbundet deltagande i gudstjänst visar 
studien att Sverige och Danmark är Europas mest sekulariserade länder. 

13 Gustafsson, G. s 55 
14 Reimers, E. s 17 
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eller invånare, är medlemmar i Svenska kyrkan. 77.8% av alla nyfödda barn döps i Svenska 
kyrkan, 61,8% av alla vigslar är kyrkliga och 91% av alla begravningar sker enligt Svenska 
kyrkans ordning.15 Det verkar som att de kyrkliga handlingarna som äger rum vid avgörande 
tillfällen i människors liv behåller sitt grepp om människorna. Inom kristendomen är dopet 
vägen in i den kristna gemenskapen. Ett land där cirka 80% av invånarna är döpta borde 
följaktligen betecknas som ett mycket kristet land.16 
 
Siffrorna ovan visar, enligt Reimers, på det svåra i att uttala sig om ett land och dess 
medborgare är att betrakta som sekulariserade eller inte. Detta beror dock inte endast på att 
människors beteenden uppvisar motsägelsefulla drag, utan kan också hänföras till oklarheter i 
sekulariseringsbegreppet. 
 
3.2 Begreppet sekularisering 
 
Begreppet sekularisering betecknar vanligen förändringar i samhällslivet som medför att 
religiösa värden förlorar sitt inflytande över både samhälle och individ. Göran Gustafsson 
skriver i sin bok Tro, samfund, samhälle att termen sekularisering ges så skiftande betydelser 
och förekommer i så olika sammanhang, att dess användning i långa stycken blivit 
meningslös.17 Han menar också att termen sekularisering ofta används i starkt värderande 
syfte. Göran Gustafsson vill istället för det belastade ordet sekularisering använda det mer 
neutrala begreppet ”religiös förändring”, varmed kan avses såväl en försvagning som ett 
stärkande av religionen i samhället. Detta uttryck kan också inrymma processer, som vare sig 
behöver innebära en försvagning eller ett stärkande, utan som just innebär att det sker 
förändringar, till exempel i samfundens sätt att arbeta.18 
 
Anthony Giddens diskuterar i Sociologi olika aspekter man kan anlägga på sekulariseringen.19 
En aspekt handlar om medlemsantalet i religiösa organisationer. En annan aspekt gäller i 
vilken utsträckning kyrkor och andra religiösa organisationer bibehåller sitt sociala inflytande, 
sin rikedom och sin prestige. Den tredje dimensionen av sekulariseringen handlar om tro och 
värderingar. Giddens kallar denna dimension för religiositet. Han menar att: 

 
”Omfattningen av kyrkobesöken och kyrkors sociala makt behöver uppenbarligen inte 
nödvändigtvis vara något direkt uttryck för de trosuppfattningar eller ideal människor har. 
Många som har en religiös tro behöver inte regelbundet gå i högmässan eller ta del i offentliga 
ceremonier. Inte heller behöver ett aktivt deltagande i sådana aktiviteter innebära en stark 
religiös tro- man kan delta på grund av ett socialt tryck eller av vana.”20 
 

4. Teorianknytning 
 
Teorier om religionens, och därmed dopets betydelse och innebörd har bland annat skapats av 
Émile Durkheim och Max Weber. Dessa båda teoretiker kommer jag att koppla till min studie 
på så sätt att vissa av de begrepp de använder kommer att ligga till grund för min analys av de 
kvalitativa intervjuerna. 
 

                                                           
15 Reimers, E. s 18 
16 Ibid. s18 
17 Gustafsson, G. s 227 
18 Ibid. s228 
19 Giddens, A. Sociologi s499  
20 Ibid. s 500 
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Durkheim menade att religiösa fenomen kunde delas in i två kategorier; tro och riter. Han 
betonade mycket starkt det faktum att religioner aldrig enbart handlar om trosfrågor. Alla 
religioner innefattar regelbundna ceremonier och ritualer, i vilka medlemmarna i en grupp kan 
möta varandra. I dessa ceremonier bekräftas och fördjupas en känsla av solidaritet med 
gruppen. Durkheim menade vidare att det finns ord, formuleringar, beskrivningar, gester och 
rörelser som bara kan uttalas och utföras av invigda och heliga personer. Dessa ceremonier 
gör att individerna, eller medlemmarna i en grupp, för en stund kan dra sig undan det profana 
samhällslivet till en högre sfär, där de upplever sig få kontakt med högre makter.21 
 
Ceremonier och ritualer är enligt Durkheims synsätt avgörande för att det ska kunna skapas 
starka band mellan medlemmarna i en grupp. Det är anledningen till att vi inte bara återfinner 
dem i regelbunden andakt utan också när sociala förändringar som födelse, giftermål och 
dödsfall äger rum. Durkheim menade att kollektiva ritualer stärker gruppens solidaritet vid 
sådana tillfällen. 
 
Durkheim menar vidare att religionens inflytande minskar i takt med att det moderna 
samhället utvecklas. Religiösa förklaringar och ritualer upptar allt mindre av individernas liv 
och ersätts av det vetenskapliga tänkandet. Durkheim sade att den traditionella religionen 
kommer att försvinna men att religionen i en viss bemärkelse och i förändrad form kommer 
att överleva. Även moderna samhällen är för sin sammanhållning beroende av ritualer som 
bekräftar de värden man tror på.22 
 
Göran Gustafsson redovisar i sin bok Tro, samfund och samhälle sociologen Max Webers 
idealtypologi över olika former av legitimering av auktoritet23. Denna typologi kan också 
appliceras på kyrklig verksamhet. Med auktoritet förstod han då en överhöghet eller makt som 
erkänns och uppfattas som legitim av dem som är underkastade denna överhöghet eller makt. 
Webers auktoritetstyper är; 1) Traditionellt betingad auktoritet, 2) Rationellt- legalt motiverad 
auktoritet, 3) Karismatisk auktoritet. 
 
Den traditionella auktoriteten återfinns bland annat i organisationer där medlemmar följer 
dess regler utan att ifrågasätta deras berättigande. Reglerna följs därför att man alltid följt 
dem. Den rationell- legala auktoriteten innebär att medlemmar i organisationer underkastar 
sig lagar och regler därför att de beslutats i enlighet med de normer och grundvärderingar som 
organisationen representerar. Karismatisk auktoritet slutligen föreligger då någon har 
auktoritet inte på grund av sin position eller kompetens, utan på grundval av personliga 
egenskaper. 
 
5. Dopet i Svenska kyrkan 
 
Tyngdpunkten på dopets innebörd har växlat under Svenska kyrkans historia. Efter 
reformationen, då kyrkan blev evangelisk- luthersk, framhölls att dopets primära funktion var 
nyfödelse och förnyelse. Den döpte fick i och med nyfödelsen syndernas förlåtelse, blev 
befriad från djävulens makt och blev förnyad genom den helige Andens gåva. Initiationen in i 
den kristna församlingen fanns med som ett motiv, men var underordnad nyfödelsemotivet. 
Under upplysningen förstärktes initiationsmotivet och dopet betraktades som ett förbund 
mellan den döpte och Gud, där dopets gåva bestod i att den döpte upptogs i församlingen. 
 
                                                           
21 Giddens, A. s 473  
22 Ibid. s 474 
23 Gustafsson, G. s 213 
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Den första svenska dopordningen är från 1529 och bygger på Luthers dopordning från 1523. 
1693 års dopordning gällde fram till 1811 års handbok.24 I den tidiga dopordningen fanns 
mycket kvar från den gamla katolska ritualen som till exempel salt, smörjelser med olja, 
dopljus och vita kläder. Det markerades dock att dessa ceremonier inte var nödvändiga. 
Nödvändigt var dock att ord, sakrament och församling hörde ihop, så att dopet skulle firas på 
svenska och i den vanliga gudstjänsten. I dopordningen från 1811 uteslöts resterna från den 
katolska ceremonin så att exempelvis exorcismer, smörjelser och korstecknande försvann. 
Istället för att betona nyfödelsen kom fokus att hamna på förbundsmotivet. 
 
Under 1800- talets pietism ifrågasattes Svenska kyrkans dopsed. Utifrån pietistiska tankar 
ifrågasattes bristen på samband mellan dop och tro. Detta delade prästerskapet i två grenar. 
Den ena grenen, med fäste i Lund, hävdade att dopet verkade pånyttfödande oavsett 
dokumenterad personlig tro. De menade att prästerna borde förutsätta i stället för att 
ifrågasätta förekomsten av tro hos barn och föräldrar. 
 
Hos den andra grenen, i Uppsala, ansåg man att dopet var verksamt endast om det togs emot i 
tro och att prästerna därmed borde förvissa sig om att förutsättningar för ett sådant 
mottagande fanns. Man var dock överens om att ett dop inte kunde omintetgöras på grund av 
avfall från tron.25 
 
Efter pietismens ifrågasättande av dopet har dopdebatten inom Svenska kyrkan handlat främst 
om sambandet mellan tro och dop, alltså om i vilken utsträckning dopets betydelse är 
beroende av att den döpte och/ eller den döptes vårdnadshavare, bekänner sig som kristna 
eller inte. Svårigheten i att enas kring ett dopritual tog sig uttryck i att ritualet från 1874 till 
1942 ändrades inte mindre än sex gånger, och att det ständigt rests krav på ytterligare 
förändringar.26 
 
Idag kan man fortfarande urskilja de två grenarna i den inomkyrkliga debatten. Den första 
grenen menar att om barnet inte växer upp i en levande trosmiljö, och därmed ges en verklig 
chans att så småningom i personlig tro bejaka sitt dop, riskerar dopet att uttunnas till en 
sekulär namngivningsceremoni. Den andra grenen betonar dopet som ett Guds 
nådeerbjudande och fruktar att betoningen av människans mottagande av dopet minskar 
betydelsen av Guds handlande i dopet.27Att barnet får växa upp i en trosmiljö för att som 
vuxen kunna bejaka sitt dop, är den gren som idag har den starkaste ställningen hos 
prästerskapet inom Svenska kyrkan.28 I Svenska kyrkans dopordning kommer det till konkret 
uttryck genom dopfrågan; ”Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med 
församlingen i Kristi gemenskap?” (bil. 1) Frågan är fakultativ, präster som ser dopet som 
fullständigt behöver inte ställa den. Ytterligare omständigheter kring dopets innebörd och 
status har aktualiserats under de senaste decennierna, i form av diskussioner om dopet som 
grund för kyrkotillhörighet eller ej. 
 
5.1 Kyrkotillhörighetsbestämmelserna 
 
De regler som var gällande angående individs kyrkotillhörighet var stadgade i 
religionsfrihetslagen från 1951. Följande regler gällde; barn som föddes inom äktenskapet 

                                                           
24 Reimers, E. s 57 
25 Pettersson, K. Kyrkan folket och dopet. En studie av barndopet i Svenska kyrkan. s 19  
26 Ibid. s 39 
27 Reimers, E. s 59 
28 Ibid. s 61 
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inträdde i Svenska kyrkan direkt vid födseln om någon av föräldrarna tillhörde Svenska 
kyrkan. Barn som föddes utom äktenskapet inträdde i Svenska kyrkan direkt vid födseln om 
modern tillhörde Svenska kyrkan. Om föräldrar till ett barn som fötts utom äktenskap (och 
endast fadern tillhörde Svenska kyrkan) ingick äktenskap innan barnet fyllt tolv år blev barnet 
medlem i Svenska kyrkan vid giftermålet. Ett barn som föddes inom äktenskapet av föräldrar 
där endast en var medlem ansågs inte som medlem om vårdnadshavare inom sex veckor efter 
födseln anmälde att barnet inte skulle tillhöra Svenska kyrkan. Vidare gällde fram till och 
med 951231 att man måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Vid prövning 
kunde, vid särskilt beslut av domkapitlet i Uppsala, även andra personer bli medlemmar.29 
 
De regler som idag gäller angående kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan infördes 960101. Idag 
ses dopet som huvudvägen in i Svenska kyrkan, den som döps blir upptagen i dess ordning. 
Person under 18 år kan tas upp i Svenska kyrkan om vårdnadshavare meddelar detta. Person 
som blivit medlem i Svenska kyrkan som barn, men som inte blivit döpt skall erbjudas dop vi 
18- års ålder. Även om personen inte vill bli döpt tillhör hon/ han även i fortsättningen 
Svenska kyrkan, om inte utträde begärs. Person som är döpt i någon annan kyrkas ordning 
eller vill ha undervisning i Svenska kyrkand tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop 
kan genom anmälan upptas i Svenska kyrkan. Efter anmälan upptas även person som är döpt i 
annan evangelisk- luthersk kyrka. Reglerna för utträde är oförändrade, det vill säga skriftlig 
anmälan som är bevittnad. 
 
I stort sett innebär de nya reglerna att det krävs en aktiv handling för medlemskap i Svenska 
kyrkan, istället för som tidigare, en aktiv handling för utträde. För nyblivna föräldrar efter 1 
januari 1996 innebär detta konkret, att de måste göra ett aktivt val för det nyfödda barnet 
gällande kyrkotillhörighet eller ej. 
 
6. Att intervjua 
 
Intervjun påverkas av vem som frågar, vad som uppfattas som lämpligt att säga och hur den 
intervjuade själv vill bli uppfattad. Rollen som intervjuare består inte enbart i att ställa frågor 
och erhålla svar. Som intervjuare medverkar man också till intervjuns resultat. Detta innebär 
att analysen av intervjun också måste innehålla en analys av intervjuarens bidrag i intervjun. 
Då jag gjorde de första intervjuerna märkte jag att föräldrarna blev mer benägna att tala ju 
mer jag visade mitt intresse för vad de hade att säga. Det gjorde att jag styrde intervjun mer än 
vad som var tänkt från början. ”Som man frågar får man svar” brukar det heta. 
 
Jag upplevde också att ju trevligare vi hade under intervjun, ju mindre såg föräldrarna mig 
som intervjuare. Det innebar att det blev svårt att hålla fast den röda tråden i intervjun. Ett 
annat problem man kan möta i en intervju är att personer som möts gärna vill framstå i så 
fördelaktig dager som möjligt. Det kan vara svårt för en person man inte känner att erkänna 
att något inte varit så bra som man tänkt sig. Det tycker jag mig skymta i vissa respondenters 
berättelser om sina dop. Allt har varit underbart, inte alls långtråkigt, och prästen har skött sig 
utmärkt. Det är nästan bara det positiva som kommit fram. I och med min egen erfarenhet av 
dop så vet jag att dop kan vara både stressiga och jobbiga. Det är mycket som ska förberedas. 
Nödvändigheten av att göra en klar presentation av sig själv och syftet med intervjun kan inte 
nog understrykas. Någon respondent trodde att jag kom från kyrkan med uppgift att 
”kontrollera” den kristna miljön i hemmet. Ytterligare någon var mycket mån om att 

                                                           
29 Statens offentliga utredningar. 1994:42 s 95 
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rättfärdiga att de döpt sitt barn, som om jag i min undersökning utgick från att många 
föräldrar döper sina barn utan att veta vad de gör. 
 
Insikten om att respondenternas bidrag formas utifrån deras föreställningar om intervjuaren 
och hennes syften, måste beaktas i analysen av intervjuerna.30 
Reimers säger att 
 

Intervjusituationen i likhet med de flesta andra samtal visar upp en rad asymmetriska drag. 
Intervjuaren är den som tagit initiativ till samtalet och som anger dess ramar. Ett sätt att komma 
till rätta med denna dominans och starka styrning är att göra intervjun ostrukturerad och i 
möjligaste mån försöka ge initiativet till respondenten, så att hon får större möjlighet att göra sig 
själv tydlig i det som sägs.31 

 
Detta resonemang stämmer väl överens med det som Mogens Kjær Jensen presenterar i sin 
bok Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Kjær Jensen säger att de 
vetenskapliga erfarenheterna från öppna intervjuer passar perfekt när det gäller den kvalitativa 
metodens datainsamling.32 Öppna intervjuer kan genomföras på olika sätt, den försiktiga 
intervjun och den kreativa intervjun. Under den försiktiga intervjun strävar man efter att 
eliminera intervjuarens inflytande på respondenten. Under den kreativa intervjun är 
intervjuarens inflytande av underordnad betydelse. Kjær Jensen säger vidare att den försiktiga 
intervjun i sin renodlade form riskerar att leda till ett relativt säkert påvisande av det triviala, 
medan den kreativa intervjun leder till ett mer osäkert påvisande av något nytt och 
spännande.33 Eftersom jag är rädd för att min förkunskap i ämnet ska styra respondenterna i 
en viss riktning har jag valt att tillämpa den försiktiga intervjun. Kjær Jensen hävdar att 
intresserad tystnad i kombination med icke- verbala uppmuntringar är medlet för att få 
respondenten att berätta om sina erfarenheter. Han hävdar vidare att intervjuaren inte ska 
ställa för många frågor. Det kan leda till att respondenten blir förvirrad. Därför har jag valt att 
ställa en öppen fråga som respondenten själv får resonera omkring. Frågeställningen har varit 
densamma i varje intervju. Jag har uppmanat respondenten att berätta om bakgrund och motiv 
till barnets dop. Efter det har samtalet fått löpa fritt. Mitt bidrag i intervjun har varit att ge 
återkoppling och genom att hela tiden betona att det är respondenten som är experten. 
 
6.1 Transkriptionsprinciper 
 
Alla intervjuerna har transkriberats enligt följande principer; transkriptionen är ordagrann, 
men anpassad till läsbarhet i den meningen att den är skriftspråklig. 
 
Understruket  samtidigt tal 
, (komma)  fortsättnings- eller uppräkningsintonation 
. (punkt)  avslutningsintonation 
?  frågeintonation 
VERSALER  kraftig röstvolym 
(.)  kort paus 
(skratt)  icke verbala aspekter 
fet stil  anger det som yttrandet vill exemplifiera 
 

                                                           
30 Reimers, E. s 47 
31 Ibid. s 48 
32 Kjær Jensen, Mogens. Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. s 65 
33 Ibid. s 66 
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Taltur definieras som den period under vilken talaren har ordet. Byte av tur är det samma som 
byte av talare. Yttranden som betraktas som återkoppling eller uppbackning från den 
lyssnande är satta inom parentes i talarens tur. Namn på personer och platser är ändrade för att 
garantera anonymitet. 
 
6.2 Teoretisk förförståelse 
 
Att i praktiken vara totalt förutsättningslös är i verkligheten en omöjlighet, även om det är 
något man hela tiden strävar efter. Som individ bär jag alltid med mig min egen förförståelse 
och det jag tror mig kunna finna. Det är ju också så att detta är vad som skapar intresse från 
början. Därför vill jag här redogöra för min förförståelse, det vill säga för vad jag trodde mig 
kunna finna innan jag startade med analysarbetet av intervjuerna. Det gäller att inte låsa sig 
vid sin egen förförståelse utan att också vara öppen för andra alternativ. Annars kan det lätt 
bli så att resultatet av analysen bara blir en bekräftelse på det jag redan tror mig veta. 
 
Under analysarbetet har jag sökt efter motiveringar till varför man som förälder väljer att döpa 
sitt barn in i Svenska kyrkan. Innan analysen påbörjades trodde jag att det vanligaste skälet 
var någon form av personlig övertygelse. Utifrån teorierna har jag förstått att det kan finnas 
möjlighet att riten i sig är det viktigaste. Det kan jämställas med Durkheims förutsägelse om 
den sekulariserade riten, att den används helt oreflekterat, men att den markerar ett slags 
övergång. Formen skulle i detta fallet vara viktigare än innehållet. 
 
En tredje möjlighet till att döpa sitt barn skulle kunna vara att man döper för att man alltid har 
gjort det. Att låta bli att döpa skulle i vissa familjer vara helt otänkbart. I detta fall skulle 
således traditionen vara det viktigaste skälet till att döpa sitt barn. 
 
En sammanställning över min personliga förförståelse ser alltså ut så här: 
 
1. Tro/ Den personliga övertygelsen avgör. Dopet ses som en troshandling. 
2. Riten eller ceremonin i sig har en avgörande betydelse. 
3. Tradition/ Den sociala omgivningen avgör. 
 
Staffan Larsson säger att den som gör en kvalitativ analys ska söka utnyttja alla de perspektiv 
som hon har tillgång till som tolkningsmöjligheter. Därför är det viktigt att man skaffar sig 
förtrogenhet med de fenomen man tänker analysera.34 
 
6.3 Analys 
 
Staffan Larsson säger att arbetet med att gestalta variationen i uppfattningar kräver läsning 
och reflektion, läsning och reflektion.35 Det gäller att inte nöja sig med det första resultatet 
man kommer fram till utan att fortsätta läsa. Processen innebär att man tränger in i materialet 
för att låta sin förståelse av materialet djupna alltmer. Arbetssättet stämmer väl överens med 
Ricœurs teorier om tolkningsprocessen36. Ricœur förklarar tolkningsprocessen som ett antal 
läsningar av texten som kan liknas vid metodiska steg. Vid en första läsning av texten är 
förståelsen en naiv förståelse av textens innebörd i sin helhet. Den andra läsningen blir till en 
sofistikerad sammanfattning av förståelsen, vilken stöds av förklarande procedurer. Till att 
börja med är förståelsen en gissning och i slutet av tolkningen tillägnar man sig den. För 

                                                           
34 Larsson, S. s 23 
35 Ibid. s 31 
36 Ricœur, P. Interpretation Theory. s 74 
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denna undersökning kan det innebära att det första steget, den naiva läsningen, genomförs i 
samband med transkriptionsarbetet eftersom detta arbete innebär en mycket noggrann läsning 
och genomgång av materialet. Starrin/ Svensson menar att vid analysen söker man efter 
utsagor eller sekvenser som rör det fenomen som undersökningen gäller.37Starrin/ Svensson 
säger vidare att ett ord går att förstå om det ses i en sats. Satsen får mening genom just det 
ordet. Satsen ger i sin tur mening åt stycket, vilket i sin tur fördjupar förståelsen av texten. I 
resultatdelen kommer därför respondenternas utsagor, som rör det fenomen som 
undersökningen fokuserar på, att i hög grad redovisas i hela satser, men även i hela stycken. 
 
7. Resultat 
 
I resultatdelen redovisas respondenternas utsagor i stycken och satser. Jag har valt att dela in 
resultatdelen efter de kategorier jag tycker mig ha hittat. I varje exempel är den 
meningsbärande enhet som yttrandet vill exemplifiera skrivet med fet stil. Detta för att 
underlätta för läsaren. Naturligtvis har de flesta respondenter under samtalen kommit in på 
flera olika motiveringar till varför de valde att döpa sitt barn. Idealet hade varit om de hade 
fört fram ett enda starkt motiv till barnets dop. Så fungerar ett idealtypsresonemang. Tyvärr 
stämmer det inte ofta med verkligheten. Jag har därför valt att först föra fram uttalanden från 
de respondenter som klarast representerar en viss kategori av uppfattningar. De får stå som 
modell för ett visst sätt att se på dophandlingen. Efter kategorirepresentanterna följer fler 
exempel på uttalanden inom samma kategori. Dessa uttalanden har jag sett som underordnade 
respondenternas verkliga motiv till att döpa sina. 
 
7.1 Dopet som troshandling 
 
När man läser igenom dopordningen (bil.1) skulle man kunna anta att det krävs en stark 
personlig tro för att låta döpa sitt barn. Innehållet i dopordningen måste ses som tydligt 
religiöst. Under samtalen med dopföräldrarna är det dock bara en respondent som säger sig 
vara uttalat kristen. Denna kategori får representeras av Lisbeth som säger; 

 
Lisbeth: Ja men det va väl (.) jo men självklart på nåt vis, ja eftersom vi är kristna och 

så (.) Vi vill ju att hon ska få, ja, samma möjlighet som vi. (int. mm.) Jag har ju 
min tro och så. Nåt annat nä, det bara, ja så är det. 

 
Av de föräldrar jag har träffat är det bara Lisbeth som säger sig vara kristen. Hennes, och 
hennes mans personliga övertygelse var det avgörande skälet till att de döpte sitt barn. De 
övriga föräldrarna visar sig vara kluvna i sin kristna tro. 
 
Exempel på uttalanden om den kristna tron: 
 
Marianne: även om inte jag är kristen på något sätt, vad jag tycker, inte kristen alltså … om 

det nu är Gud eller något högre väsen … 
 
Anna: Ja, jag menar, det spelar ingen större roll, man är inte särskilt aktiv, jag skulle 

inte vilja gå ur heller, nej … 
 
Catrin: det ska väl vara så, vi har ju kristendom i Sverige och ja, även om vi inte är 

direkt (.) ja, troende eller så … 

                                                           
37 Starrin, B. Svensson, P-G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. s 21 
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Hilda: jamen, även om inte det finns, eller vad ska jag säga, jag har ju min (int. ja) min 
barnatro ändå, nånstans, fast man inte tänkt på det, och så, man är ju inte så 
aktiv i kyrkan precis 
 

Cissi: Eftersom vi inte är kristna och går i kyrkan och så … 
 
7.2 Dopet som tradition 
 
Flera respondenter kom under samtalen i på traditionen som en viktig faktor i tankarna inför 
dopet. Även om inte alla använder ordet tradition i sina utsagor, så kan man ändå spåra 
traditionellt tänkande hos flera av dem. Kategorin ”Dopet som tradition” får representeras av 
Anna och Catrin. 
 
Anna: Ja, det har väl, äh, ja det är väl en sån där gammal tradition. Det blir väl 

automatiskt liksom … Alla i vår släkt är döpta i kyrkan.(int. mm) 
Dopklänningen vi använder är 200 år gammal (.) ja så att det är liksom en 
fin tradition. 

 
Catrin: Ja, äh nää det blev, jag tror det är mycket tradition, och vi är konfirmerade 

och så är vi vigda av präst (int. Mm) så det var liksom aldrig något resonemang 
om vi skulle eller inte, det var på något vis självklart, det tror jag liksom är 
mycket, ja vi var väl lite styrd av släkten så, framför allt det äldre generationen, 
men vi tycker nog (.) det fanns en förväntan absolut att det skulle bli dop. 

 
Hos en av respondenterna var det inte alls självklart att barnet skulle döpas. Dopet föregicks 
av mycket funderingar och diskussioner. När man slutligen bestämde sig för att döpa blev det 
ändå traditionen som vägde tyngst. 
 
Cissi: För oss var det inte självklart, inte på något vis. Vi tänkte ja, vi tänkte länge och 

så men sen gjorde vi det ändå, liksom det blev så. (skratt),(int. skratt). 
Eftersom vi inte är kristna och går i kyrkan och så, så blev det så konstigt, 
liksom, då ljuger man, ”uppfostras i kristen miljö” och allt du vet (int. mm) och 
men sen tänkte vi vad är en kristen miljö? Förstår du? (int. mm) Det kanske bara 
är att vara en bra människa (skratt) … och då gjorde vi det ändå: Alla blev nöjda 
och glada … Det brukar ju bli dop och det kändes bra. 

 
Cissi och hennes man har använt dopet på ett lite annorlunda sätt än Marianne och Catrin. Om 
man säger att dopet hos Anna och Catrin har varit ett oreflekterat dop så har dopet hos Cissi 
varit föremål för många funderingar. För Anna och Catrin har dopet varit så självklart att de 
blir fundersamma när man frågar varför de döpte. 
 
Även andra respondenter kommer in på traditionens makt i sina uttalanden. Det verkar som 
om traditionen är en faktor som finns med i allas tankar även om den inte har lika avgörande 
betydelse som för Anna och Catrin. 
 
Exempel på uttalanden om traditionens betydelse: 
 
Marianne: … det är klart att med tradition och allt 
 
Hilda: … det blir väl så, ja och så där. Man brukar väl göra det … 
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Lisbeth: men det är väl, för oss är det ju tron men ändå, det är klart att det är mycket som 
är viktigt, med tradition … 

 
7.3 Ritens avgörande betydelse 
 
För några av de tillfrågade var det svårt att uttrycka vad det var som gjorde att de döpte sina 
barn. Det verkar som om man har svårt att hitta rätt ord till de känslor och tankar man har. Jag 
tycker mig ha märkt att det gäller i synnerhet de som har haft svårast att alls motivera varför 
man döpt sitt barn. För en respondent, Marianne, blir det till sist riten som har varit det 
avgörande. Hon får också stå som exempel på denna kategori. 
 
Marianne: Jag tycker absolut att det är en fin, vad ska jag säga, ceremoni, (.) det känns 

som, nej, det kändes rätt och döpa dom, även om inte jag är kristen på något sätt, 
vad jag tycker, inte kristen alltså … Det är klart att med tradition och allt, men 
det var nog, just att få välsignelsen, tror jag, när han höll upp dom … Det är 
både ceremonin i sig och traditionen som är viktiga, jag menar om, om det finns 
någonting annat (.) om det nu är Gud eller något högre väsen så känns det 
väldigt bra och få en välsignelse tycker jag. 

 
Även andra respondenter kommer in på själva ritens betydelse även om de inte nämner den 
som den huvudsakliga orsaken till att de valde att döpa sina barn. 
 
Exempel på andra uttalanden om ritens betydelse: 
 
Anna: men det är väl det där, du vet (int. jaa) välkomnandet av barnet, själva 
 ceremonin. 
 
Cissi: det är ju så vackert i kyrkan, med prästen och musiken och allt (.) 
 det blir liksom riktigt då med namnet och allt. 
 
Hilda: Det kändes också naturligt med nån ceremoni, tycker jag, man vill ju att alla ska 

få se på underverket (skratt) (int. skratt) man är ju så stolt och vill att alla ska få 
se. 

 
7.4 Dopets betydelse inför framtiden 
 
För en av respondenterna har en, för henne, negativ händelse i ungdomen, kommit att spela en 
stor roll i valet att trots sin egen osäkra tro, ändå välja att döpa sitt barn 
 
Hilda: Ja, jag vet inte, det blir väl så, ja och så där. Man brukar väl göra det, men när 

jag skulle konfirmera mig så var det, ja det var en kille, ja och han hade inte 
döpt sig, och det var (.) nästan synd om han tyckte vi då och han fick döpa sig 
under konfan då, och det är ju kanske inte så jättekul, inte i den åldern i alla fall 
heller. (int. Nää) Och då tänkte jag, ja då kanske jag inte men sen, då är det lika 
bra att det är gjort liksom, sen utifall. 

 
Även andra respondenter kommer under samtalen i på dopets eventuella betydelse inför 
framtiden. För vissa verkar det vara en onödig chanstagning att inte låta döpa sitt barn. Man 
menar att man begränsar barnets valmöjligheter i framtiden om man inte döper barnet. De 
flesta menar i alla fall att dopet inte skadar barnet. 
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Exempel på uttalanden om dopets betydelse inför framtiden: 
 
Marianne: Men man vill ju ge dom chansen, utifall dom skulle vilja … ja att välja själva 
sen, 
 om dom vill fortsätta på den vägen sen (.) så kan dom ju det. 
 
Catrin: Det är ju ofta så, ja det spelar väl ingen roll egentligen, det gör ingen skada 
 i alla fall. Är man döpt och inte vill vara med kan man ju gå ur sen, eller hur? 
 (int. ja) Det är nog lättare ändå än att döpa sig sen, tror jag. 
 
Cissi: om det finns en himmel så kommer man ju inte in om man inte är döpt (int. mm) 
 Och jag vet ju inte riktigt hur det är, så jag kan ju inte heller låta bli att döpa 
 
8. Diskussion 
 
Mitt syfte med denna undersökning var att finna möjliga motiveringar till varför föräldrar 
väljer att döpa sina barn trots att kyrkan idag inte har mycket med samhällslivet i övrigt att 
göra. I följande diskussionsdel ämnar jag förutom mina egna slutsatser återknyta till de teorier 
som presenterades under rubriken Teorianknytning. 
 
Hos i stort sett samtliga respondenter framkommer att de ser Svenska kyrkan som en 
representant och bärare av en doptradition (en gammal sedvänja). Detta är en tradition som de 
flesta vill inkluderas i, ”ja det är väl en sån där gammal tradition”, ”jag tror det är mycket 
tradition”, är otvetydiga uttalanden som bekräftar denna slutsats. Hos vissa respondenter 
framkommer att det även finns ett socialt tryck inbyggt i doptraditionen, ”det fanns en 
förväntan absolut att det skulle bli dop” är ett citat som belyser denna sociala aspekt av dopet. 
Vissa respondenter blir förvånade över frågan om varför de valt att döpa sitt barn. Detta 
menar jag tyder på att doptraditionen har blivit så självklar att man helt oreflekterat döper sitt 
barn. Det har i vissa fall inte ens varit ett val, utan bara en självklar handling. Bland Max 
Webers tre auktoritetstyper återfinns den traditionella auktoriteten. Den traditionella 
auktoriteten beskrivs som att människor i ett samhälle eller organisation följer regler och 
rutiner utan att ifrågasätta dem. Dopets egentliga betydelse som kristen initiationsrit var 
därför inte aktuell när de beslutade att döpa sitt barn. Uttalanden som ”ja det är väl en sån där 
gammal tradition, ”alla i vår släkt är döpta i kyrkan”, ”jag tror det är mycket tradition”, 
”det var på något vis självklart” visar tydligt på att dopet som tradition för vissa respondenter 
väger tyngre än dopet som kristen initiationsrit. 
 
I min undersökning finns bara en förälder med en uttalad kristen tro. I det fallet var det helt 
självklart att barnet skulle döpas. Jag menar att dopet i det fallet ska ses som en ytterst 
medveten handling och inte som en normaliserad traditionstyngd aktivitet. Detta trots att även 
hon pekar på traditionen i släkten som en faktor, om än underordnad det för henne verkliga 
motivet. 
 
I övrigt uttrycker ett flertal av respondenterna en kluvenhet inför kristendomen och den 
kristna tron. Uttalanden som ”även om jag inte är kristen på något sätt, vad jag tycker”, även 
om vi inte är direkt, ja troende eller så”, ”det spelar ingen större roll, man är inte särskilt 
aktiv” och ”jamen, även om inte det finns, eller vad ska jag säga, jag har ju min barnatro 
ändå, nånstans”, tyder på att respondenterna trots sin egna osäkra tro vill öppna dörrar för 
barnet att kunna nå den kristna tron, även om de inte ser sig själva som kristna. I 
dopordningen (bil.1) vilken beskriver dopet i Svenska kyrkan finns en fråga som i och för sig 
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är fakultativ men som ändå ställs av flertalet präster i Svenska kyrkan ”Vill ni att ert barn 
skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Jag förutsätter att 
samtliga föräldrar som har fått den frågan har svarat ja. Min slutsats blir därför att dessa 
föräldrar antingen inte är medvetna om vilken fråga de svarat på, att de verkligen vill att 
barnet ska få leva i Kristi församling utan att de själva gör det, eller att det kristna barndopet 
liksom många andra handlingar vi utför har blivit konsumtionsriter utan religiös innebörd. 
 
Genom följande citat visas respondenternas synpunkter på dopets framtida betydelse för det 
döpta barnet: ”man vill ju ge dom chansen utifall dom skulle vilja … ja att välja sen, om dom 
vill fortsätta på den vägen sen”, det gör ingen skada i alla fall. Är man döpt och inte vill vara 
med, kan man ju gå ur sen, eller hur? Åsikter om framtida konfirmation och eventuella 
bröllop i kyrkan har också varit avgörande för vissa respondenter. Jag menar att föräldrarna i 
dessa fall vill säkerställa barnets framtid. De vill med sitt handlande inte vara upphov till att 
barnet i framtiden ska drabbas menligt på grund av att de inte är döpta. Barnet ska själv vid 
vuxen ålder få ta ställning för eller emot den kristna tron, men föräldrarna vill i detta avseende 
ha ”gjort sitt”. Föräldrarna hoppas att genom sitt handlande påverka barnets framtid i en 
positiv riktning. 
 
Svenska kyrkans dopceremoni kan enligt min mening jämställas med Durkheims definition av 
en religiös rit. Durkheim menade att en religiös rit är en förutbestämd form av aktivitet, som 
innebär att ord, formuleringar, beskrivningar, gester och rörelser utförs av invigd eller helig 
person. Att både prästen och kyrkorummet har stor betydelse visar följande citat: ”det är ju så 
vackert i kyrkan, med prästen och musiken och allt, det blir liksom riktigt då”, ”just att få 
välsignelsen, tror jag, när han höll upp dom”, men det är väl det där, du vet välkomnandet av 
barnet, själva ceremonin.” För dessa respondenter var det av största vikt att dopet skedde i 
kyrkan och att ceremonin utfördes av en präst. Min tolkning av detta blir att många föräldrar 
vill genom ceremonin få en synlig bekräftelse på att deras barn upptas som en ny medlem i 
den sociala gruppen. Göran Gustafsson jämställer dopet med en passagerit, likväl som 
bröllop, konfirmation och begravning. Jag instämmer i den åsikten men vill därmed inte 
hävda att dopföräldrarna själva ser dopet som en passagerit. Jag tror att de allra flesta 
dopföräldrarnas intention med dopet är att på ett positivt sätt bidra till barnets framtid. 
 
Giddens beskriver Durkheims syn på sekulariseringsprocessen som en process som kommer 
att innebära att när de religiösa aktiviteterna blev normerade och nyttjas helt oreflekterat 
skulle också det heliga elementet i dem gå förlorat. Enligt vissa respondentuttalanden som 
redovisas i undersökningen kan tolkas att den religiösa innebörden i dopet till viss del har gått 
förlorad. Dopet har i dessa fall blivit en normaliserad handling som inte har det heliga 
elementet i fokus. I dessa fall kan man säga att Durkheims förutsägelser har blivit bekräftade. 
 
Är Sverige ett sekulariserat land? Jag tycker att man kan besvara den frågan med både ett ja 
och ett nej. Om man ser på sekulariseringen utifrån termer av antalet kyrkobesökare är 
Sverige ett sekulariserat land. Om man ser på sekulariseringen i termer av kyrkans inflytande 
över individer och samhällsliv så är Sverige också ett sekulariserat land. Jag tycker ändå inte 
att Sverige är så sekulariserat som dessa studier vill få oss att tro. I min begränsade 
undersökning har dopföräldrarna visat att de trots att de inte själva betecknar sig som kristna 
ändå erkänner kyrkan som en viktig och betydelsefull inrättning. Föräldrarna bekräftar genom 
att döpa de grundläggande värderingar som kyrkan står för även om de inte själva aktivt deltar 
i de övriga kyrkliga handlingarna. Det verkar som om kyrka och samhälle trots statens 
separation från kyrkan ändå för människorna har ett intimt samband. Genom att döpa 
införlivar föräldrarna barnen i det för alla gemensamma. I riten visar föräldrarna genom sitt 
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engagemang att de tycker att dopet är viktigt även om de inte själva säger sig vara religiösa. 
Det verkar som om föräldrarna för ett sekulariserat resonemang men tillämpar en religiös 
praxis genom att delta i en handling som uttrycker en lojalitet med det för alla gemensamma. 
Sammanfattat kan man säga att kyrkan kanske spelar en större roll för dessa föräldrar än vad 
den kanske själv vill tro och då vill jag hävda att sekulariseringen inte har gått så långt som 
undersökningarna vill säga. 
 
Jag tycker att man, som Göran Gustafsson säger, istället för sekularisering ska använda 
termen religiös förändring. För visst är det en förändrad syn på kyrkan och religiositeten som 
dessa dopföräldrar visar upp. För hundra år sedan hade det varit omöjligt att inte döpa sitt 
barn. Ett odöpt barn fick stå utanför samhället och den sociala gemenskapen. Att föräldrar 
idag väljer att döpa sina barn, trots att de inte själva ser sig som kristna och trots att barnen 
inte riskerar att hamna utanför samhället på samma sätt som för hundra år sedan, tycker jag 
definitivt visar på religiös förändring och på att kyrkan trots allt fortfarande har en given plats 
i samhället som en representant för det för de allra flesta gemensamma och som bärare av en 
tradition som de flesta tycker är viktig. 
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DOP AV BARN 
 
Präst eller medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. 

 

Psalm 
 

Inledningsord och tackbön 
 

P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn 
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. 
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, 
för att rädda oss från det onda. 
Genom dopet föder han oss till nytt liv, 
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom. 
Detta gör han nu med de barn, som skall döpas. 
 

P Låt oss bedja 
 

Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen, annars den andra. 

Gud vi tackar dig för våra barn. 
Tack för gåvan du har gett 
och förtroendet du har visat oss. 
Ge oss ömhet, fasthet och lugn. 
Hjälp oss att ge din kärlek vidare 
till de barn som vi har fått ansvar för. 
I Jesu namn. 

F Amen 
 
eller 
 

P Gud vi tackar dig för dessa barn 
Välsigna dem som bär ansvar för barnen 
(-föräldrar, faddrar och vänner). 
Fyll dem med din kärlek, 
så att de kan ge ömhet och trygghet. 
Hjälp oss att leva så med varandra 
att vi tillsammans far glädjas över dopets gåva. 

F Amen. 
 

Evangeliet om Jesus och barnen 
 
P Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen. 
 
P Folk kom till Jesus med barn 

för att han skulle röra vid dem. 
Men lärjungarna visade bort dem. 
När Jesus såg det blev han förargad och sade: 
”Låt barnen komma hit till mig 
och hindra dem inte: 
Guds rike tillhör sådana som de. 
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn 
Kommer aldrig dit in.” 
Och han tog dem i famnen, 
lade händerna på dem 
och välsignade dem. 
(Mark 10:13-16) 

 
Prästen kan säga dessa eller liknande ord: 

Bilaga 1



Så vill vi göra med dessa barn, 

som vi nämner vid namn. 
 

Befrielsebön 

Namnfrågan, befrielsebönen och ev. korstecknande äger rum i direkt följd för varje barn. Prästen frågar 
barnets föräldrar: 

 
P Vilket namn har ni gett ert barn? 

 
En av föräldrarna svarar: 

 
NN. 

 
Präst och om möjligt anhöriga och faddrar kan lägga handen på barnets huvud. 
 

P Gud, du som ensam räddar från allt ont, 
befria NN från mörkrets makt, 
skriv hans namn i Livets bok 
och bevara honom i ditt ljus, 
nu och alltid. 

 
Prästen kan under korstecknandet såga (om endast ett korstecken an vän ds utesluts raderna 2-4): 

 
P Tag emot korsets tecken 

(på din + panna 
på din + mun 
och på ditt + hjärta). 
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, 
kallar dig att vara hans lärjunge. 
Amen. 

Bibelläsning 

 
P Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron: 

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar 
döp dem i faderns och sonens och den helige Andens namn 
och lär dem att hålla de bud jag har gett er. 
Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 
(Matt 28:18-20) 
 

Prästen eller medhjälpare kan fortsätta med någon av följande texter eller annan doptext. 
Textläsningen kan inledas med: 
 

P Låt oss lyssna till... 
 
P Petrus talade till folket och sade: 

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, 
så att ni får förlåtelse för era synder. 
Då får ni den heliga anden som gåva. 
(Apg 2:38) 
 

eller 

P Då lät de döpa sig i herren Jesu namn. 
Och när Paulus lade sina händer på dem, 
kom den heliga anden över dem. 
(Apg 19:5) 
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eller 

 
P Genom dopet har vi dött 

och blivit begravda med Kristus 
för att också vi skall leva i ett nytt liv, 
så som Kristus uppväcktes från de döda 
genom Faderns härlighet. 
Ty har vi blivit ett med honom 
genom att dö som han; 
skall vi också bli förenade med honom 
genom att uppstå som han. 
(Rom 6:4-5) 
 

eller 

 
P Är ni döpta in i Kristus, 

har ni också iklätt er Kristus. 
Nu är ingen längre jude eller grek, 
slav eller fri, man eller kvinna. 
Alla är ni ett i Kristus Jesus. 
(Gal 3:27-28) 
 

eller 
 

P När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till 
människorna blev uppenbara, räddade han oss - 
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, 
utan därför att han är barmhärtig - 
och han gjorde det med ett bad 
som återföder och förnyar genom den heliga anden. 
(Tit 3:4-5) 

 

Doptal 
 

Kan utelämnas 

 
Psalm 
 

Kan utelämnas 

 
Dopbön 

 
Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare 
 

P Låt oss bedja. 

Gud, vår Fader, vi tackar dig 

för att du i dopets källa låter det vattnet strömma fram 
som ger världen liv. 
Sänd ditt ord och din Ande, 
så att de som nu skall döpas i detta vatten 
blir renade från syndens skuld. 
Föd dem till ett nytt liv i Kristus 
och förena dem med ditt folk. 
För vår herre Jesu Kristi skull. 

F Amen. 
 

eller 
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P Himmelske fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk, 
som är förenat med dig i Jesus Kristus. 
Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa 
och ger dem som här skall döpas 
del i din Sons segerrika död och uppståndelse. 
För vår Herre Jesu Kristi skull. 

F Amen. 
 

Trosbekännelsen 
 
P Låt oss tillsammans bekänna den tro, 

som vi döps till i Kristi kyrka. 
 
F Vi tror på Gud fader allsmäktig, 

himmelens och jordens skapare. 

Vi tror och på Jesu Kristus, 
hans enfödde son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma levande och döda 

Vi tror och på den helige Ande, 
en helig allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv. 

 
Prästen kan fråga barnets föräldrar: 

Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? 
 
Föräldrarna svarar: 

Ja. 

Dophandlingen 
 

Dophandlingen med vattenösning och bön utföres i en följd för varje barn. 
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger: 
 

P NN, jag döper dig 
i Faderns 
och Sonens 
och den helige Andes namn. 
 

Prästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter: 
 

P Livets Gud, 
uppfyll NN med din helige Ande, 
och hjälp honom att dag för dag 
leva i sitt dop. 

Välkomnande (och överlämnande av dopljus) 
 
Prästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga: 

l c 

 



P Jesus sade: den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. 
 
Medhjälpare eller präst säger följande eller liknande ord: 

P NN, vi välkomnar er i Guds familj 
och tar emot er med kärlek och förväntan. 

 
Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen. Vid överlämnandet kan medhjälpare eller präst säga 
följande eller liknande ord: 

 
P Tag emot dessa ljus.  

De är en påminnelse om Jesus som sade: 

Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret 
utan ha livets ljus. 
 

Prästen kan tillfoga några egna ord eller följande: 
 

P Kära kristna. 
Genom dopet har era barn blivit upptagna 
i Kristi kyrka. 
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar) 
att vara förebilder och förebedjare för dem 
och tillsammans med församlingen leda dem 
på trons väg genom livet. 

Förbön 
 
Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner. 
 

P Låt oss bedja. 
P Barmhärtige Gud och fader, 

barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. 
Därför ber vi till dig för dessa barn NN. 
Låt dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra. 
Ge dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder. 
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop 
prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår tro 
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. 

F Amen. 
 

eller 
 

P Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande. 
Vi ber dig för dessa barn NN. 
som du har tagit emot i dopet. 
Hjälp oss att i glädje och förtröstan 
ge dem trygghet och närhet. 
Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. 
Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter 
och skydda dem som dina barn i liv och död i evighet 

F Amen. 
 

Herrens bön 
 

Prästen kan säga: 

Låt oss tillsammans be Herrens bön. 
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F Vår fader, 
Du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske 
på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag vårt bröd 
för dagen som kommer. 
Och förlåt oss våra skulder 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning 
utan rädda oss från det onda 
Ditt är riket. 
Din är makten och äran 
I evighet. 
Amen. 

 
eller 

Fader vår 
som är i himmelen. 
Helgat varde ditt namn. 
Tillkomme ditt rike. 
Ske din vilja 
såsom i himmelen 
så ock på jorden. 
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, 
och förlåt oss våra skulder 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse 
utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty riket är ditt 
och makten och härligheten 
i evighet. 
Amen. 

 

Välsignelsen 
 
Prästen kan säga: 

Tag emot herrens välsignelse. 

P Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. 
I faderns och Sonens + och den helige Andes namn. 

F Amen. 
 

Psalm 
 

Sändningsord 
 
Momentet kan utelämnas 

 
P Gå i frid och tjäna Herren med glädje. 
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1. Inledning

Solen skiner och fåglarna sjunger. Den lilla kyrkan är vackert smyckad och nästan fullsatt. Längst fram vid altarringen står fyra vuxna personer och en präst. En av personerna håller i en liten flicka med lång vit klänning. Det ska bli barndop.

Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?


På denna fråga svarar varje år omkring 77% av landets nyblivna föräldrar ”Ja”.
 Med tanke på att samhällsgemenskapen idag har ytterst lite att göra med kyrkan, kan detta tyckas underligt. För hundra år sedan hade ett odöpt barn ingen status alls, att en förälder inte skulle döpa sitt barn var otänkbart. Idag är läget ett helt annat. Borde då inte det självklara vara att endast de föräldrar som själva äger en personlig religiös övertygelse väljer att svara ja på ovanstående fråga? Så är det inte. Om man jämför de höga doptalen med de fakta som finns om gudstjänstbesökande, endast 4% av Sveriges befolkning går i kyrkan vid andra tillfällen än dop, bröllop och begravning, ser man att det framkommer en stor skillnad.
 Trots att människor säger sig inte vara kristna, eller säger sig vara på något sätt privatreligiösa, trots att människor säger sig känna liten gemenskap med Svenska kyrkan, så väljer de ändå att döpa sina barn till denna kyrkas tro och gemenskap, samt att stå kvar som medlemmar i Svenska kyrkan.


Hur kan detta förklaras? Jag tror att svaren finns hos föräldrarna. I deras tankar, känslor och uppfattningar. Denna undersökning har därför kommit att bli en kvalitativ intervjuundersökning av föräldrar som valt att döpa sina barn i Svenska kyrkan.

1.1 Problemformulering


Problemet som undersökningen behandlar är frågan om hur valet att döpa barn i ett samhälle där sekulariseringen har gått förhållandevis långt, kan förklaras.


1.2 Syfte


Syftet med föreliggande undersökning är att utifrån kvalitativa intervjuer med dopföräldrar, visa möjliga motiveringar till varför föräldrar väljer att döpa sina barn i ett sekulariserat samhälle.


2. Metod

För studien har valts en kvalitativ metod. Att en metod är kvalitativ innebär att den handlar om hur man ska karaktärisera något- hur man ska gestalta det.
Det handlar om att man vill beskriva hur något är beskaffat- egenskaperna hos något. Kvalitativa metoder är motsatsen till hypotestestande analyser, om man med hypotesprövning menar att man inriktar sig på verifiering/ falsifiering istället för att skapa hypoteser. Det centrala i kvalitativa metoder är således att man söker finna de kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden.
 En viktig utgångspunkt när man arbetar med en kvalitativ metod är att man ska vara radikalt fördomsfri- det är en alltså en fenomenologisk inställning.


En utgångspunkt när det gäller den speciella form av den fenomenografiska ansatsen som utvecklats av den så kallade Inom- gruppen
är att arbetet handlar om människors sätt att uppfatta sin omvärld. Grundläggande för ansatsen är distinktionen mellan hur något är, och hur något uppfattas vara. Hur något är kallas ibland för den första ordningens perspektiv och handlar om fakta- vad som kan studeras utifrån. Den andra ordningens perspektiv handlar om hur någon uppfattar något- hur något ter sig för någon. Kvalitativa metoder kan alltså vara inriktade på beskrivningar av båda ordningarnas perspektiv, fenomenografins område är dock andra ordningens perspektiv- hur något ter sig för någon.


Det fenomenografiska arbetet ska vara en empiriskt grundad beskrivning av olika sätt att uppfatta omvärlden, eller ett speciellt fenomen i omvärlden. Den är empirisk för att den utgör ett försök att analysera och beskriva vad ett antal människor sagt vid en intervju.


Så här säger Staffan Larsson:

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.


Till den här studien har alltså valts en kvalitativ metod- den fenomenografiska. Enligt Staffan Larsson
 är det karaktäristiska för det fenomenografiska arbetet att man inte har en på förhand bestämd teori om ämnet som behandlas. Han menar att risken finns att innehållet i intervjuerna riskerar att förvanskas genom att de ”stoppas in i” på förhand givna kategorier. Jag har valt att ändå använda mig av teorier skapade av religionssociologerna Émile Durkheim och Max Weber. Det betyder att jag ämnar utgå från den fenomenografiska ansatsen och analysen för att i diskussionen anknyta till teorierna och på så sätt skapa ytterligare förståelse för de kategorier av svar och jag funnit.

2.1 Urval och avgränsningar


Valet av intervjupersoner har skett i samråd med präst i X- församling. Urvalet har gällt barn födda mellan 1 januari och 1 juni 1999. Genom församlingens Dopbok fastställdes därefter i vilken omfattning dessa barn blev döpta inom sex månader i Svenska kyrkan. Urvalet innebär att namnet på det i Dopboken först inskrivna, lika med födda och döpta barnet, i varje månad under perioden, noteras. Därmed blir totalt 6 barn noterade. Ingen av de tillfrågade föräldrarna nekade till att vara med i undersökningen.


I respondentgruppen återfinns endast dopföräldrar som lever tillsammans. Det kan ses som en svaghet men kan förklaras med att endast sammanlevande föräldrar svarade upp mot kraven i urvalet. Enligt prästen i Söderhamns församling är ensamstående föräldrar mindre benägna att döpa sina barn. Vad det beror på ska jag låta vara osagt, men det finns tendenser inom Svenska kyrkan som lovprisar kärnfamiljen och det kan upplevas obehagligt för en ensamstående förälder.


2.2 Tillvägagångssätt


Efter urvalet intervjuas föräldrarna till de utvalda barnen angående bakgrund och motiv till att barnet döptes i Svenska kyrkan. Intervjuerna har skett med hjälp av bandspelare. Samtliga föräldrar har i förväg informerats om att deltagandet i studien är frivillig och att all information kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras vid analys. I informationen framgår också att föräldrarna, om de så önskar, kan få bandet med intervjun återlämnad, efter att transkription och analys är gjord. Alla intervjuer är gjorda i respondenternas hem. Dels för att medföra minsta besvär för dem, men också för att det ska kännas så hemvant och trevligt som möjligt.


Vid samtliga intervjuer är bara den ena föräldern närvarande. Detta kan ses som en brist men kan förklaras med att föräldrarna själva fick bestämma tid för intervjuerna. I samtliga fall var det mamman till barnet som var hemma eftersom hon fortfarande var barnledig. I den tid vi lever i, med mycket stress och många åtaganden, tyckte respondenterna att förmiddagarna var bäst eftersom det alltid ”var så mycket” på kvällarna. Samtliga mammor försäkrade dock att de var fullständigt eniga med barnens pappor i sin syn på dopet och i sina motiveringar för att döpa sina barn

3. Tidigare forskning


Forskning om dopet och dess betydelse har i Sverige bland annat bedrivits av Eva Reimers, pastor i Svenska Missionsförbundet och forskare vid Linköpings Universitet, och av religionssociologen Göran Gustafsson. Eftersom dessa studier till viss del ligger till grund för min undersökning, följer här ett kort sammandrag.


Religionssociologen Göran Gustafsson menar att kyrkliga riter som dop, konfirmation, bröllop och begravning kan ses som passageriter, vilka markerar att individen träder in i eller övergår till ett nytt stadium eller helt lämnar livscykeln. Passageriter är vanliga bland äldre samhällsformer och bland de flesta naturfolk. De kyrkliga riterna kan anses fylla liknande funktioner som passageriterna. Dopen inom Svenska kyrkan minskade från 80,6% 1970, till 77,6% 1994 (77,8 procent 1997)
. Konfirmationen minskade under samma period från 80,7% till 53,2%. Den stora minskningen för konfirmationen kan enligt Gustafsson härledas till sociala förändringar i samhället. I dagens samhälle anses inte en femtonåring ha uppnått vuxen ålder, medan en femtonåring vid 70- talets början ofta avslutade sin skolgång för att gå ut i arbetslivet.
 Viktigt att notera här är alltså att minskningen under de senaste 30 åren varit betydligt mer avgörande gällande konfirmationstalen än doptalen. Dopfrekvensen visar under samma period endast en marginell minskning.


Gustafsson redovisar vidare stora regionala skillnader gällande den kyrkliga aktiviteten. Mellan kyrkokontrakt som 1994 redovisar de mest extrema värden skiljer det 37 procent i fråga om antalet barndop. Generellt sett har församlingar på landsbygden fler kyrkoaktiva i Svenska kyrkan än församlingar i större städer. Regionerna beskrivs som kyrksamma, medelmåttigt kyrkliga och de okyrkliga. Det okyrkliga Svealand, det kyrksamma Götaland och det medelmåttigt kyrkliga Norrland.

Gustafsson menar att trots de stora regionala skillnaderna har människor i allmänhet behov av en högtidlig inramning för viktiga händelser i livet och att ett barns födelse och efterföljande dop kan ses som en sådan. Vid dopceremonin skapas eller bekräftas också släkters viktiga sociala relationer, vilket Gustafsson menar är något som inte bör förbises. Dopen har sedan mellankrigstiden flyttats ut från sjukhus, prästgårdar och hem och sker idag nästan uteslutande i kyrkorna och vid församlingens gudstjänst.


Eva Reimers redovisar utifrån en kvalitativ studie, Dopet som kult och kultur, ett föräldraperspektiv som pekar på samma synpunkter som Gustafsson hävdar, det vill säga att de värden som föräldrarna aktualiserar har mer gemensamt med livscykelriter än med dopet som en kristen initiationsrit. De flesta föräldrarna ser barndopet som en livscykelrit i livets början, något som har utförts på samma sätt i generationer och därför kommer att fortgå på ungefär samma sätt i framtiden.


Denna begränsade studie kommer att ligga nära Reimers studie i den meningen att det är en kvalitativ studie med dopföräldrarna i fokus.


För att läsaren ska kunna förstå bakgrunden vill jag presentera några problem och begrepp som har stor betydelse för problem formuleringen i denna undersökning.

3.1 Sekularisering


Sverige framställs ofta som ett, vid internationell jämförelse, mycket sekulariserat land. Ett exempel på undersökningar som gjorts är ”European Value Systems Study Group”, eller EVSSG-studierna, jämförande studier med avseende på människors inställning till religion och deras religiösa beteenden.
 Studierna visar att Sverige, vid sidan av Danmark, är ett av Europas mest sekulariserade länder. En annan undersökning visar att endast 2% av Sveriges befolkning deltar i en huvudgudstjänst per vecka.
Människors kontakter med kyrkan är sporadiska. Ofta går man i kyrkan endast vid tillfällen som dop och begravning, eventuellt vid konfirmation och kanske även vid något bröllop. Svenskarna ser inte heller sig själva som speciellt religiösa. Enligt en studie från 1983 kände 74% av Sveriges befolkning ganska liten eller ingen samhörighet med kyrkan.
 Det verkar enligt dessa studier som att den svenska sekulariseringen har gått långt.

Problemet blir då att förklara varför svensken visar så stark trohet mot Svenska kyrkan; 91,4% eller 87,3% av alla svenskar, siffran blir olika beroende på om man räknar medborgare eller invånare, är medlemmar i Svenska kyrkan. 77.8% av alla nyfödda barn döps i Svenska kyrkan, 61,8% av alla vigslar är kyrkliga och 91% av alla begravningar sker enligt Svenska kyrkans ordning.
 Det verkar som att de kyrkliga handlingarna som äger rum vid avgörande tillfällen i människors liv behåller sitt grepp om människorna. Inom kristendomen är dopet vägen in i den kristna gemenskapen. Ett land där cirka 80% av invånarna är döpta borde följaktligen betecknas som ett mycket kristet land.


Siffrorna ovan visar, enligt Reimers, på det svåra i att uttala sig om ett land och dess medborgare är att betrakta som sekulariserade eller inte. Detta beror dock inte endast på att människors beteenden uppvisar motsägelsefulla drag, utan kan också hänföras till oklarheter i sekulariseringsbegreppet.

3.2 Begreppet sekularisering


Begreppet sekularisering betecknar vanligen förändringar i samhällslivet som medför att religiösa värden förlorar sitt inflytande över både samhälle och individ. Göran Gustafsson skriver i sin bok Tro, samfund, samhälle att termen sekularisering ges så skiftande betydelser och förekommer i så olika sammanhang, att dess användning i långa stycken blivit meningslös.
 Han menar också att termen sekularisering ofta används i starkt värderande syfte. Göran Gustafsson vill istället för det belastade ordet sekularisering använda det mer neutrala begreppet ”religiös förändring”, varmed kan avses såväl en försvagning som ett stärkande av religionen i samhället. Detta uttryck kan också inrymma processer, som vare sig behöver innebära en försvagning eller ett stärkande, utan som just innebär att det sker förändringar, till exempel i samfundens sätt att arbeta.


Anthony Giddens diskuterar i Sociologi olika aspekter man kan anlägga på sekulariseringen.


En aspekt handlar om medlemsantalet i religiösa organisationer. En annan aspekt gäller i vilken utsträckning kyrkor och andra religiösa organisationer bibehåller sitt sociala inflytande, sin rikedom och sin prestige. Den tredje dimensionen av sekulariseringen handlar om tro och värderingar. Giddens kallar denna dimension för religiositet. Han menar att:


”Omfattningen av kyrkobesöken och kyrkors sociala makt behöver uppenbarligen inte nödvändigtvis vara något direkt uttryck för de trosuppfattningar eller ideal människor har. Många som har en religiös tro behöver inte regelbundet gå i högmässan eller ta del i offentliga ceremonier. Inte heller behöver ett aktivt deltagande i sådana aktiviteter innebära en stark religiös tro- man kan delta på grund av ett socialt tryck eller av vana.”


4. Teorianknytning

Teorier om religionens, och därmed dopets betydelse och innebörd har bland annat skapats av Émile Durkheim och Max Weber. Dessa båda teoretiker kommer jag att koppla till min studie på så sätt att vissa av de begrepp de använder kommer att ligga till grund för min analys av de kvalitativa intervjuerna.


Durkheim menade att religiösa fenomen kunde delas in i två kategorier; tro och riter. Han betonade mycket starkt det faktum att religioner aldrig enbart handlar om trosfrågor. Alla religioner innefattar regelbundna ceremonier och ritualer, i vilka medlemmarna i en grupp kan möta varandra. I dessa ceremonier bekräftas och fördjupas en känsla av solidaritet med gruppen. Durkheim menade vidare att det finns ord, formuleringar, beskrivningar, gester och rörelser som bara kan uttalas och utföras av invigda och heliga personer. Dessa ceremonier gör att individerna, eller medlemmarna i en grupp, för en stund kan dra sig undan det profana samhällslivet till en högre sfär, där de upplever sig få kontakt med högre makter.


Ceremonier och ritualer är enligt Durkheims synsätt avgörande för att det ska kunna skapas starka band mellan medlemmarna i en grupp. Det är anledningen till att vi inte bara återfinner dem i regelbunden andakt utan också när sociala förändringar som födelse, giftermål och dödsfall äger rum. Durkheim menade att kollektiva ritualer stärker gruppens solidaritet vid sådana tillfällen.


Durkheim menar vidare att religionens inflytande minskar i takt med att det moderna samhället utvecklas. Religiösa förklaringar och ritualer upptar allt mindre av individernas liv och ersätts av det vetenskapliga tänkandet. Durkheim sade att den traditionella religionen kommer att försvinna men att religionen i en viss bemärkelse och i förändrad form kommer att överleva. Även moderna samhällen är för sin sammanhållning beroende av ritualer som bekräftar de värden man tror på.


Göran Gustafsson redovisar i sin bok Tro, samfund och samhälle sociologen Max Webers idealtypologi över olika former av legitimering av auktoritet
. Denna typologi kan också appliceras på kyrklig verksamhet. Med auktoritet förstod han då en överhöghet eller makt som erkänns och uppfattas som legitim av dem som är underkastade denna överhöghet eller makt. Webers auktoritetstyper är; 1) Traditionellt betingad auktoritet, 2) Rationellt- legalt motiverad auktoritet, 3) Karismatisk auktoritet.


Den traditionella auktoriteten återfinns bland annat i organisationer där medlemmar följer dess regler utan att ifrågasätta deras berättigande. Reglerna följs därför att man alltid följt dem. Den rationell- legala auktoriteten innebär att medlemmar i organisationer underkastar sig lagar och regler därför att de beslutats i enlighet med de normer och grundvärderingar som organisationen representerar. Karismatisk auktoritet slutligen föreligger då någon har auktoritet inte på grund av sin position eller kompetens, utan på grundval av personliga egenskaper.

5. Dopet i Svenska kyrkan

Tyngdpunkten på dopets innebörd har växlat under Svenska kyrkans historia. Efter reformationen, då kyrkan blev evangelisk- luthersk, framhölls att dopets primära funktion var nyfödelse och förnyelse. Den döpte fick i och med nyfödelsen syndernas förlåtelse, blev befriad från djävulens makt och blev förnyad genom den helige Andens gåva. Initiationen in i den kristna församlingen fanns med som ett motiv, men var underordnad nyfödelsemotivet. Under upplysningen förstärktes initiationsmotivet och dopet betraktades som ett förbund mellan den döpte och Gud, där dopets gåva bestod i att den döpte upptogs i församlingen.


Den första svenska dopordningen är från 1529 och bygger på Luthers dopordning från 1523. 1693 års dopordning gällde fram till 1811 års handbok.
 I den tidiga dopordningen fanns mycket kvar från den gamla katolska ritualen som till exempel salt, smörjelser med olja, dopljus och vita kläder. Det markerades dock att dessa ceremonier inte var nödvändiga. Nödvändigt var dock att ord, sakrament och församling hörde ihop, så att dopet skulle firas på svenska och i den vanliga gudstjänsten. I dopordningen från 1811 uteslöts resterna från den katolska ceremonin så att exempelvis exorcismer, smörjelser och korstecknande försvann. Istället för att betona nyfödelsen kom fokus att hamna på förbundsmotivet.

Under 1800- talets pietism ifrågasattes Svenska kyrkans dopsed. Utifrån pietistiska tankar ifrågasattes bristen på samband mellan dop och tro. Detta delade prästerskapet i två grenar. Den ena grenen, med fäste i Lund, hävdade att dopet verkade pånyttfödande oavsett dokumenterad personlig tro. De menade att prästerna borde förutsätta i stället för att ifrågasätta förekomsten av tro hos barn och föräldrar.


Hos den andra grenen, i Uppsala, ansåg man att dopet var verksamt endast om det togs emot i tro och att prästerna därmed borde förvissa sig om att förutsättningar för ett sådant mottagande fanns. Man var dock överens om att ett dop inte kunde omintetgöras på grund av avfall från tron.


Efter pietismens ifrågasättande av dopet har dopdebatten inom Svenska kyrkan handlat främst om sambandet mellan tro och dop, alltså om i vilken utsträckning dopets betydelse är beroende av att den döpte och/ eller den döptes vårdnadshavare, bekänner sig som kristna eller inte. Svårigheten i att enas kring ett dopritual tog sig uttryck i att ritualet från 1874 till 1942 ändrades inte mindre än sex gånger, och att det ständigt rests krav på ytterligare förändringar.


Idag kan man fortfarande urskilja de två grenarna i den inomkyrkliga debatten. Den första grenen menar att om barnet inte växer upp i en levande trosmiljö, och därmed ges en verklig chans att så småningom i personlig tro bejaka sitt dop, riskerar dopet att uttunnas till en sekulär namngivningsceremoni. Den andra grenen betonar dopet som ett Guds nådeerbjudande och fruktar att betoningen av människans mottagande av dopet minskar betydelsen av Guds handlande i dopet.
Att barnet får växa upp i en trosmiljö för att som vuxen kunna bejaka sitt dop, är den gren som idag har den starkaste ställningen hos prästerskapet inom Svenska kyrkan.
 I Svenska kyrkans dopordning kommer det till konkret uttryck genom dopfrågan; ”Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?” (bil. 1) Frågan är fakultativ, präster som ser dopet som fullständigt behöver inte ställa den. Ytterligare omständigheter kring dopets innebörd och status har aktualiserats under de senaste decennierna, i form av diskussioner om dopet som grund för kyrkotillhörighet eller ej.

5.1 Kyrkotillhörighetsbestämmelserna


De regler som var gällande angående individs kyrkotillhörighet var stadgade i religionsfrihetslagen från 1951. Följande regler gällde; barn som föddes inom äktenskapet inträdde i Svenska kyrkan direkt vid födseln om någon av föräldrarna tillhörde Svenska kyrkan. Barn som föddes utom äktenskapet inträdde i Svenska kyrkan direkt vid födseln om modern tillhörde Svenska kyrkan. Om föräldrar till ett barn som fötts utom äktenskap (och endast fadern tillhörde Svenska kyrkan) ingick äktenskap innan barnet fyllt tolv år blev barnet medlem i Svenska kyrkan vid giftermålet. Ett barn som föddes inom äktenskapet av föräldrar där endast en var medlem ansågs inte som medlem om vårdnadshavare inom sex veckor efter födseln anmälde att barnet inte skulle tillhöra Svenska kyrkan. Vidare gällde fram till och med 951231 att man måste vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige. Vid prövning kunde, vid särskilt beslut av domkapitlet i Uppsala, även andra personer bli medlemmar.


De regler som idag gäller angående kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan infördes 960101. Idag ses dopet som huvudvägen in i Svenska kyrkan, den som döps blir upptagen i dess ordning. Person under 18 år kan tas upp i Svenska kyrkan om vårdnadshavare meddelar detta. Person som blivit medlem i Svenska kyrkan som barn, men som inte blivit döpt skall erbjudas dop vi 18- års ålder. Även om personen inte vill bli döpt tillhör hon/ han även i fortsättningen Svenska kyrkan, om inte utträde begärs. Person som är döpt i någon annan kyrkas ordning eller vill ha undervisning i Svenska kyrkand tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop kan genom anmälan upptas i Svenska kyrkan. Efter anmälan upptas även person som är döpt i annan evangelisk- luthersk kyrka. Reglerna för utträde är oförändrade, det vill säga skriftlig anmälan som är bevittnad.

I stort sett innebär de nya reglerna att det krävs en aktiv handling för medlemskap i Svenska kyrkan, istället för som tidigare, en aktiv handling för utträde. För nyblivna föräldrar efter 1 januari 1996 innebär detta konkret, att de måste göra ett aktivt val för det nyfödda barnet gällande kyrkotillhörighet eller ej.

6. Att intervjua

Intervjun påverkas av vem som frågar, vad som uppfattas som lämpligt att säga och hur den intervjuade själv vill bli uppfattad. Rollen som intervjuare består inte enbart i att ställa frågor och erhålla svar. Som intervjuare medverkar man också till intervjuns resultat. Detta innebär att analysen av intervjun också måste innehålla en analys av intervjuarens bidrag i intervjun. Då jag gjorde de första intervjuerna märkte jag att föräldrarna blev mer benägna att tala ju mer jag visade mitt intresse för vad de hade att säga. Det gjorde att jag styrde intervjun mer än vad som var tänkt från början. ”Som man frågar får man svar” brukar det heta.


Jag upplevde också att ju trevligare vi hade under intervjun, ju mindre såg föräldrarna mig som intervjuare. Det innebar att det blev svårt att hålla fast den röda tråden i intervjun. Ett annat problem man kan möta i en intervju är att personer som möts gärna vill framstå i så fördelaktig dager som möjligt. Det kan vara svårt för en person man inte känner att erkänna att något inte varit så bra som man tänkt sig. Det tycker jag mig skymta i vissa respondenters berättelser om sina dop. Allt har varit underbart, inte alls långtråkigt, och prästen har skött sig utmärkt. Det är nästan bara det positiva som kommit fram. I och med min egen erfarenhet av dop så vet jag att dop kan vara både stressiga och jobbiga. Det är mycket som ska förberedas.


Nödvändigheten av att göra en klar presentation av sig själv och syftet med intervjun kan inte nog understrykas. Någon respondent trodde att jag kom från kyrkan med uppgift att ”kontrollera” den kristna miljön i hemmet. Ytterligare någon var mycket mån om att rättfärdiga att de döpt sitt barn, som om jag i min undersökning utgick från att många föräldrar döper sina barn utan att veta vad de gör.


Insikten om att respondenternas bidrag formas utifrån deras föreställningar om intervjuaren och hennes syften, måste beaktas i analysen av intervjuerna.


Reimers säger att

Intervjusituationen i likhet med de flesta andra samtal visar upp en rad asymmetriska drag. Intervjuaren är den som tagit initiativ till samtalet och som anger dess ramar. Ett sätt att komma till rätta med denna dominans och starka styrning är att göra intervjun ostrukturerad och i möjligaste mån försöka ge initiativet till respondenten, så att hon får större möjlighet att göra sig själv tydlig i det som sägs.


Detta resonemang stämmer väl överens med det som Mogens Kjær Jensen presenterar i sin bok Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare. Kjær Jensen säger att de vetenskapliga erfarenheterna från öppna intervjuer passar perfekt när det gäller den kvalitativa metodens datainsamling.
 Öppna intervjuer kan genomföras på olika sätt, den försiktiga intervjun och den kreativa intervjun. Under den försiktiga intervjun strävar man efter att eliminera intervjuarens inflytande på respondenten. Under den kreativa intervjun är intervjuarens inflytande av underordnad betydelse. Kjær Jensen säger vidare att den försiktiga intervjun i sin renodlade form riskerar att leda till ett relativt säkert påvisande av det triviala, medan den kreativa intervjun leder till ett mer osäkert påvisande av något nytt och spännande.
 Eftersom jag är rädd för att min förkunskap i ämnet ska styra respondenterna i en viss riktning har jag valt att tillämpa den försiktiga intervjun. Kjær Jensen hävdar att intresserad tystnad i kombination med icke- verbala uppmuntringar är medlet för att få respondenten att berätta om sina erfarenheter. Han hävdar vidare att intervjuaren inte ska ställa för många frågor. Det kan leda till att respondenten blir förvirrad. Därför har jag valt att ställa en öppen fråga som respondenten själv får resonera omkring. Frågeställningen har varit densamma i varje intervju. Jag har uppmanat respondenten att berätta om bakgrund och motiv till barnets dop. Efter det har samtalet fått löpa fritt. Mitt bidrag i intervjun har varit att ge återkoppling och genom att hela tiden betona att det är respondenten som är experten.

6.1 Transkriptionsprinciper


Alla intervjuerna har transkriberats enligt följande principer; transkriptionen är ordagrann, men anpassad till läsbarhet i den meningen att den är skriftspråklig.


Understruket

samtidigt tal


, (komma)

fortsättnings- eller uppräkningsintonation


. (punkt)

avslutningsintonation

?

frågeintonation


VERSALER

kraftig röstvolym


(.)

kort paus


(skratt)

icke verbala aspekter


fet stil

anger det som yttrandet vill exemplifiera


Taltur definieras som den period under vilken talaren har ordet. Byte av tur är det samma som byte av talare. Yttranden som betraktas som återkoppling eller uppbackning från den lyssnande är satta inom parentes i talarens tur. Namn på personer och platser är ändrade för att garantera anonymitet.


6.2 Teoretisk förförståelse


Att i praktiken vara totalt förutsättningslös är i verkligheten en omöjlighet, även om det är något man hela tiden strävar efter. Som individ bär jag alltid med mig min egen förförståelse och det jag tror mig kunna finna. Det är ju också så att detta är vad som skapar intresse från början. Därför vill jag här redogöra för min förförståelse, det vill säga för vad jag trodde mig kunna finna innan jag startade med analysarbetet av intervjuerna. Det gäller att inte låsa sig vid sin egen förförståelse utan att också vara öppen för andra alternativ. Annars kan det lätt bli så att resultatet av analysen bara blir en bekräftelse på det jag redan tror mig veta.


Under analysarbetet har jag sökt efter motiveringar till varför man som förälder väljer att döpa sitt barn in i Svenska kyrkan. Innan analysen påbörjades trodde jag att det vanligaste skälet var någon form av personlig övertygelse. Utifrån teorierna har jag förstått att det kan finnas möjlighet att riten i sig är det viktigaste. Det kan jämställas med Durkheims förutsägelse om den sekulariserade riten, att den används helt oreflekterat, men att den markerar ett slags övergång. Formen skulle i detta fallet vara viktigare än innehållet.


En tredje möjlighet till att döpa sitt barn skulle kunna vara att man döper för att man alltid har gjort det. Att låta bli att döpa skulle i vissa familjer vara helt otänkbart. I detta fall skulle således traditionen vara det viktigaste skälet till att döpa sitt barn.


En sammanställning över min personliga förförståelse ser alltså ut så här:

1. Tro/ Den personliga övertygelsen avgör. Dopet ses som en troshandling.


2. Riten eller ceremonin i sig har en avgörande betydelse.


3. Tradition/ Den sociala omgivningen avgör.


Staffan Larsson säger att den som gör en kvalitativ analys ska söka utnyttja alla de perspektiv som hon har tillgång till som tolkningsmöjligheter. Därför är det viktigt att man skaffar sig förtrogenhet med de fenomen man tänker analysera.


6.3 Analys


Staffan Larsson säger att arbetet med att gestalta variationen i uppfattningar kräver läsning och reflektion, läsning och reflektion.
 Det gäller att inte nöja sig med det första resultatet man kommer fram till utan att fortsätta läsa. Processen innebär att man tränger in i materialet för att låta sin förståelse av materialet djupna alltmer. Arbetssättet stämmer väl överens med Ricœurs teorier om tolkningsprocessen
. Ricœur förklarar tolkningsprocessen som ett antal läsningar av texten som kan liknas vid metodiska steg. Vid en första läsning av texten är förståelsen en naiv förståelse av textens innebörd i sin helhet. Den andra läsningen blir till en sofistikerad sammanfattning av förståelsen, vilken stöds av förklarande procedurer. Till att börja med är förståelsen en gissning och i slutet av tolkningen tillägnar man sig den. För denna undersökning kan det innebära att det första steget, den naiva läsningen, genomförs i samband med transkriptionsarbetet eftersom detta arbete innebär en mycket noggrann läsning och genomgång av materialet. Starrin/ Svensson menar att vid analysen söker man efter utsagor eller sekvenser som rör det fenomen som undersökningen gäller.
Starrin/ Svensson säger vidare att ett ord går att förstå om det ses i en sats. Satsen får mening genom just det ordet. Satsen ger i sin tur mening åt stycket, vilket i sin tur fördjupar förståelsen av texten. I resultatdelen kommer därför respondenternas utsagor, som rör det fenomen som undersökningen fokuserar på, att i hög grad redovisas i hela satser, men även i hela stycken.

7. Resultat


I resultatdelen redovisas respondenternas utsagor i stycken och satser. Jag har valt att dela in resultatdelen efter de kategorier jag tycker mig ha hittat. I varje exempel är den meningsbärande enhet som yttrandet vill exemplifiera skrivet med fet stil. Detta för att underlätta för läsaren. Naturligtvis har de flesta respondenter under samtalen kommit in på flera olika motiveringar till varför de valde att döpa sitt barn. Idealet hade varit om de hade fört fram ett enda starkt motiv till barnets dop. Så fungerar ett idealtypsresonemang. Tyvärr stämmer det inte ofta med verkligheten. Jag har därför valt att först föra fram uttalanden från de respondenter som klarast representerar en viss kategori av uppfattningar. De får stå som modell för ett visst sätt att se på dophandlingen. Efter kategorirepresentanterna följer fler exempel på uttalanden inom samma kategori. Dessa uttalanden har jag sett som underordnade respondenternas verkliga motiv till att döpa sina.

7.1 Dopet som troshandling

När man läser igenom dopordningen (bil.1) skulle man kunna anta att det krävs en stark personlig tro för att låta döpa sitt barn. Innehållet i dopordningen måste ses som tydligt religiöst. Under samtalen med dopföräldrarna är det dock bara en respondent som säger sig vara uttalat kristen. Denna kategori får representeras av Lisbeth som säger;


Lisbeth:
Ja men det va väl (.) jo men självklart på nåt vis, ja eftersom vi är kristna och så (.) Vi vill ju att hon ska få, ja, samma möjlighet som vi. (int. mm.) Jag har ju min tro och så. Nåt annat nä, det bara, ja så är det.

Av de föräldrar jag har träffat är det bara Lisbeth som säger sig vara kristen. Hennes, och hennes mans personliga övertygelse var det avgörande skälet till att de döpte sitt barn. De övriga föräldrarna visar sig vara kluvna i sin kristna tro.

Exempel på uttalanden om den kristna tron:


Marianne:
även om inte jag är kristen på något sätt, vad jag tycker, inte kristen alltså … om det nu är Gud eller något högre väsen …


Anna:
Ja, jag menar, det spelar ingen större roll, man är inte särskilt aktiv, jag skulle inte vilja gå ur heller, nej …


Catrin:
det ska väl vara så, vi har ju kristendom i Sverige och ja, även om vi inte är direkt (.) ja, troende eller så …


Hilda:
jamen, även om inte det finns, eller vad ska jag säga, jag har ju min (int. ja) min

barnatro ändå, nånstans, fast man inte tänkt på det, och så, man är ju inte så aktiv i kyrkan precis


Cissi:
Eftersom vi inte är kristna och går i kyrkan och så …

7.2 Dopet som tradition


Flera respondenter kom under samtalen i på traditionen som en viktig faktor i tankarna inför dopet. Även om inte alla använder ordet tradition i sina utsagor, så kan man ändå spåra traditionellt tänkande hos flera av dem. Kategorin ”Dopet som tradition” får representeras av Anna och Catrin.


Anna:
Ja, det har väl, äh, ja det är väl en sån där gammal tradition. Det blir väl automatiskt liksom … Alla i vår släkt är döpta i kyrkan.(int. mm) Dopklänningen vi använder är 200 år gammal (.) ja så att det är liksom en fin tradition.


Catrin:
Ja, äh nää det blev, jag tror det är mycket tradition, och vi är konfirmerade och så är vi vigda av präst (int. Mm) så det var liksom aldrig något resonemang om vi skulle eller inte, det var på något vis självklart, det tror jag liksom är mycket, ja vi var väl lite styrd av släkten så, framför allt det äldre generationen, men vi tycker nog (.) det fanns en förväntan absolut att det skulle bli dop.


Hos en av respondenterna var det inte alls självklart att barnet skulle döpas. Dopet föregicks av mycket funderingar och diskussioner. När man slutligen bestämde sig för att döpa blev det ändå traditionen som vägde tyngst.


Cissi:
För oss var det inte självklart, inte på något vis. Vi tänkte ja, vi tänkte länge och så men sen gjorde vi det ändå, liksom det blev så. (skratt),(int. skratt). Eftersom vi inte är kristna och går i kyrkan och så, så blev det så konstigt, liksom, då ljuger man, ”uppfostras i kristen miljö” och allt du vet (int. mm) och men sen tänkte vi vad är en kristen miljö? Förstår du? (int. mm) Det kanske bara är att vara en bra människa (skratt) … och då gjorde vi det ändå: Alla blev nöjda och glada … Det brukar ju bli dop och det kändes bra.

Cissi och hennes man har använt dopet på ett lite annorlunda sätt än Marianne och Catrin. Om man säger att dopet hos Anna och Catrin har varit ett oreflekterat dop så har dopet hos Cissi varit föremål för många funderingar. För Anna och Catrin har dopet varit så självklart att de blir fundersamma när man frågar varför de döpte.

Även andra respondenter kommer in på traditionens makt i sina uttalanden. Det verkar som om traditionen är en faktor som finns med i allas tankar även om den inte har lika avgörande betydelse som för Anna och Catrin.


Exempel på uttalanden om traditionens betydelse:


Marianne:
… det är klart att med tradition och allt


Hilda:
… det blir väl så, ja och så där. Man brukar väl göra det …


Lisbeth:
men det är väl, för oss är det ju tron men ändå, det är klart att det är mycket som är viktigt, med tradition …

7.3 Ritens avgörande betydelse


För några av de tillfrågade var det svårt att uttrycka vad det var som gjorde att de döpte sina barn. Det verkar som om man har svårt att hitta rätt ord till de känslor och tankar man har. Jag tycker mig ha märkt att det gäller i synnerhet de som har haft svårast att alls motivera varför man döpt sitt barn. För en respondent, Marianne, blir det till sist riten som har varit det avgörande. Hon får också stå som exempel på denna kategori.


Marianne:
Jag tycker absolut att det är en fin, vad ska jag säga, ceremoni, (.) det känns som, nej, det kändes rätt och döpa dom, även om inte jag är kristen på något sätt, vad jag tycker, inte kristen alltså … Det är klart att med tradition och allt, men det var nog, just att få välsignelsen, tror jag, när han höll upp dom … Det är både ceremonin i sig och traditionen som är viktiga, jag menar om, om det finns någonting annat (.) om det nu är Gud eller något högre väsen så känns det väldigt bra och få en välsignelse tycker jag.


Även andra respondenter kommer in på själva ritens betydelse även om de inte nämner den som den huvudsakliga orsaken till att de valde att döpa sina barn.


Exempel på andra uttalanden om ritens betydelse:


Anna:
men det är väl det där, du vet (int. jaa) välkomnandet av barnet, själva


ceremonin.

Cissi:
det är ju så vackert i kyrkan, med prästen och musiken och allt (.)



det blir liksom riktigt då med namnet och allt.


Hilda:
Det kändes också naturligt med nån ceremoni, tycker jag, man vill ju att alla ska få se på underverket (skratt) (int. skratt) man är ju så stolt och vill att alla ska få se.

7.4 Dopets betydelse inför framtiden

För en av respondenterna har en, för henne, negativ händelse i ungdomen, kommit att spela en

stor roll i valet att trots sin egen osäkra tro, ändå välja att döpa sitt barn


Hilda:
Ja, jag vet inte, det blir väl så, ja och så där. Man brukar väl göra det, men när jag skulle konfirmera mig så var det, ja det var en kille, ja och han hade inte döpt sig, och det var (.) nästan synd om han tyckte vi då och han fick döpa sig under konfan då, och det är ju kanske inte så jättekul, inte i den åldern i alla fall heller. (int. Nää) Och då tänkte jag, ja då kanske jag inte men sen, då är det lika bra att det är gjort liksom, sen utifall.


Även andra respondenter kommer under samtalen i på dopets eventuella betydelse inför framtiden. För vissa verkar det vara en onödig chanstagning att inte låta döpa sitt barn. Man menar att man begränsar barnets valmöjligheter i framtiden om man inte döper barnet. De flesta menar i alla fall att dopet inte skadar barnet.


Exempel på uttalanden om dopets betydelse inför framtiden:


Marianne:
Men man vill ju ge dom chansen, utifall dom skulle vilja … ja att välja själva sen,


om dom vill fortsätta på den vägen sen (.) så kan dom ju det.


Catrin:
Det är ju ofta så, ja det spelar väl ingen roll egentligen, det gör ingen skada


i alla fall. Är man döpt och inte vill vara med kan man ju gå ur sen, eller hur?



(int. ja) Det är nog lättare ändå än att döpa sig sen, tror jag.


Cissi:
om det finns en himmel så kommer man ju inte in om man inte är döpt (int. mm)


Och jag vet ju inte riktigt hur det är, så jag kan ju inte heller låta bli att döpa

8. Diskussion

Mitt syfte med denna undersökning var att finna möjliga motiveringar till varför föräldrar väljer att döpa sina barn trots att kyrkan idag inte har mycket med samhällslivet i övrigt att göra. I följande diskussionsdel ämnar jag förutom mina egna slutsatser återknyta till de teorier som presenterades under rubriken Teorianknytning.


Hos i stort sett samtliga respondenter framkommer att de ser Svenska kyrkan som en representant och bärare av en doptradition (en gammal sedvänja). Detta är en tradition som de flesta vill inkluderas i, ”ja det är väl en sån där gammal tradition”, ”jag tror det är mycket tradition”, är otvetydiga uttalanden som bekräftar denna slutsats. Hos vissa respondenter framkommer att det även finns ett socialt tryck inbyggt i doptraditionen, ”det fanns en förväntan absolut att det skulle bli dop” är ett citat som belyser denna sociala aspekt av dopet. Vissa respondenter blir förvånade över frågan om varför de valt att döpa sitt barn. Detta menar jag tyder på att doptraditionen har blivit så självklar att man helt oreflekterat döper sitt barn. Det har i vissa fall inte ens varit ett val, utan bara en självklar handling. Bland Max Webers tre auktoritetstyper återfinns den traditionella auktoriteten. Den traditionella auktoriteten beskrivs som att människor i ett samhälle eller organisation följer regler och rutiner utan att ifrågasätta dem. Dopets egentliga betydelse som kristen initiationsrit var därför inte aktuell när de beslutade att döpa sitt barn. Uttalanden som ”ja det är väl en sån där gammal tradition, ”alla i vår släkt är döpta i kyrkan”, ”jag tror det är mycket tradition”, ”det var på något vis självklart” visar tydligt på att dopet som tradition för vissa respondenter väger tyngre än dopet som kristen initiationsrit.


I min undersökning finns bara en förälder med en uttalad kristen tro. I det fallet var det helt självklart att barnet skulle döpas. Jag menar att dopet i det fallet ska ses som en ytterst medveten handling och inte som en normaliserad traditionstyngd aktivitet. Detta trots att även hon pekar på traditionen i släkten som en faktor, om än underordnad det för henne verkliga motivet.


I övrigt uttrycker ett flertal av respondenterna en kluvenhet inför kristendomen och den kristna tron. Uttalanden som ”även om jag inte är kristen på något sätt, vad jag tycker”, även om vi inte är direkt, ja troende eller så”, ”det spelar ingen större roll, man är inte särskilt aktiv” och ”jamen, även om inte det finns, eller vad ska jag säga, jag har ju min barnatro ändå, nånstans”, tyder på att respondenterna trots sin egna osäkra tro vill öppna dörrar för barnet att kunna nå den kristna tron, även om de inte ser sig själva som kristna. I dopordningen (bil.1) vilken beskriver dopet i Svenska kyrkan finns en fråga som i och för sig är fakultativ men som ändå ställs av flertalet präster i Svenska kyrkan ”Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap? Jag förutsätter att samtliga föräldrar som har fått den frågan har svarat ja. Min slutsats blir därför att dessa föräldrar antingen inte är medvetna om vilken fråga de svarat på, att de verkligen vill att barnet ska få leva i Kristi församling utan att de själva gör det, eller att det kristna barndopet liksom många andra handlingar vi utför har blivit konsumtionsriter utan religiös innebörd.


Genom följande citat visas respondenternas synpunkter på dopets framtida betydelse för det döpta barnet: ”man vill ju ge dom chansen utifall dom skulle vilja … ja att välja sen, om dom vill fortsätta på den vägen sen”, det gör ingen skada i alla fall. Är man döpt och inte vill vara med, kan man ju gå ur sen, eller hur? Åsikter om framtida konfirmation och eventuella bröllop i kyrkan har också varit avgörande för vissa respondenter. Jag menar att föräldrarna i dessa fall vill säkerställa barnets framtid. De vill med sitt handlande inte vara upphov till att barnet i framtiden ska drabbas menligt på grund av att de inte är döpta. Barnet ska själv vid vuxen ålder få ta ställning för eller emot den kristna tron, men föräldrarna vill i detta avseende ha ”gjort sitt”. Föräldrarna hoppas att genom sitt handlande påverka barnets framtid i en positiv riktning.


Svenska kyrkans dopceremoni kan enligt min mening jämställas med Durkheims definition av en religiös rit. Durkheim menade att en religiös rit är en förutbestämd form av aktivitet, som innebär att ord, formuleringar, beskrivningar, gester och rörelser utförs av invigd eller helig person. Att både prästen och kyrkorummet har stor betydelse visar följande citat: ”det är ju så vackert i kyrkan, med prästen och musiken och allt, det blir liksom riktigt då”, ”just att få välsignelsen, tror jag, när han höll upp dom”, men det är väl det där, du vet välkomnandet av barnet, själva ceremonin.” För dessa respondenter var det av största vikt att dopet skedde i kyrkan och att ceremonin utfördes av en präst. Min tolkning av detta blir att många föräldrar vill genom ceremonin få en synlig bekräftelse på att deras barn upptas som en ny medlem i den sociala gruppen. Göran Gustafsson jämställer dopet med en passagerit, likväl som bröllop, konfirmation och begravning. Jag instämmer i den åsikten men vill därmed inte hävda att dopföräldrarna själva ser dopet som en passagerit. Jag tror att de allra flesta dopföräldrarnas intention med dopet är att på ett positivt sätt bidra till barnets framtid.


Giddens beskriver Durkheims syn på sekulariseringsprocessen som en process som kommer att innebära att när de religiösa aktiviteterna blev normerade och nyttjas helt oreflekterat skulle också det heliga elementet i dem gå förlorat. Enligt vissa respondentuttalanden som redovisas i undersökningen kan tolkas att den religiösa innebörden i dopet till viss del har gått förlorad. Dopet har i dessa fall blivit en normaliserad handling som inte har det heliga elementet i fokus. I dessa fall kan man säga att Durkheims förutsägelser har blivit bekräftade.

Är Sverige ett sekulariserat land? Jag tycker att man kan besvara den frågan med både ett ja och ett nej. Om man ser på sekulariseringen utifrån termer av antalet kyrkobesökare är Sverige ett sekulariserat land. Om man ser på sekulariseringen i termer av kyrkans inflytande över individer och samhällsliv så är Sverige också ett sekulariserat land. Jag tycker ändå inte att Sverige är så sekulariserat som dessa studier vill få oss att tro. I min begränsade undersökning har dopföräldrarna visat att de trots att de inte själva betecknar sig som kristna ändå erkänner kyrkan som en viktig och betydelsefull inrättning. Föräldrarna bekräftar genom att döpa de grundläggande värderingar som kyrkan står för även om de inte själva aktivt deltar i de övriga kyrkliga handlingarna. Det verkar som om kyrka och samhälle trots statens separation från kyrkan ändå för människorna har ett intimt samband. Genom att döpa införlivar föräldrarna barnen i det för alla gemensamma. I riten visar föräldrarna genom sitt engagemang att de tycker att dopet är viktigt även om de inte själva säger sig vara religiösa. Det verkar som om föräldrarna för ett sekulariserat resonemang men tillämpar en religiös praxis genom att delta i en handling som uttrycker en lojalitet med det för alla gemensamma. Sammanfattat kan man säga att kyrkan kanske spelar en större roll för dessa föräldrar än vad den kanske själv vill tro och då vill jag hävda att sekulariseringen inte har gått så långt som undersökningarna vill säga.


Jag tycker att man, som Göran Gustafsson säger, istället för sekularisering ska använda termen religiös förändring. För visst är det en förändrad syn på kyrkan och religiositeten som dessa dopföräldrar visar upp. För hundra år sedan hade det varit omöjligt att inte döpa sitt barn. Ett odöpt barn fick stå utanför samhället och den sociala gemenskapen. Att föräldrar idag väljer att döpa sina barn, trots att de inte själva ser sig som kristna och trots att barnen inte riskerar att hamna utanför samhället på samma sätt som för hundra år sedan, tycker jag definitivt visar på religiös förändring och på att kyrkan trots allt fortfarande har en given plats i samhället som en representant för det för de allra flesta gemensamma och som bärare av en tradition som de flesta tycker är viktig.
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DOP AV BARN



Präst eller medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord.



Psalm



Inledningsord och tackbön



P	I Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.

Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,

för att rädda oss från det onda.

Genom dopet föder han oss till nytt liv,

för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.

Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.



P	Låt oss bedja



Om någon av föräldrarna ber bönen väljs den första bönen, annars den andra.

Gud vi tackar dig för våra barn.

Tack för gåvan du har gett

och förtroendet du har visat oss.

Ge oss ömhet, fasthet och lugn.

Hjälp oss att ge din kärlek vidare

till de barn som vi har fått ansvar för.

I Jesu namn.

F	Amen



eller



P	Gud vi tackar dig för dessa barn

Välsigna dem som bär ansvar för barnen

(-föräldrar, faddrar och vänner).

Fyll dem med din kärlek,

så att de kan ge ömhet och trygghet.

Hjälp oss att leva så med varandra

att vi tillsammans far glädjas över dopets gåva.

F	Amen.



Evangeliet om Jesus och barnen



P	Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen.



P	Folk kom till Jesus med barn

för att han skulle röra vid dem.

Men lärjungarna visade bort dem.

När Jesus såg det blev han förargad och sade:

”Låt barnen komma hit till mig

och hindra dem inte:

Guds rike tillhör sådana som de.

Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn

Kommer aldrig dit in.”

Och han tog dem i famnen,

lade händerna på dem

och välsignade dem.

(Mark 10:13-16)



Prästen kan säga dessa eller liknande ord:

Bilaga 1
Så vill vi göra med dessa barn,

som vi nämner vid namn.



Befrielsebön

Namnfrågan, befrielsebönen och ev. korstecknande äger rum i direkt följd för varje barn. Prästen frågar barnets föräldrar:



P	Vilket namn har ni gett ert barn?



En av föräldrarna svarar:



NN.



Präst och om möjligt anhöriga och faddrar kan lägga handen på barnets huvud.



P	Gud, du som ensam räddar från allt ont,

befria NN från mörkrets makt,

skriv hans namn i Livets bok

och bevara honom i ditt ljus,

nu och alltid.



Prästen kan under korstecknandet såga (om endast ett korstecken an vän ds utesluts raderna 2-4):



P	Tag emot korsets tecken

(på din + panna

på din + mun

och på ditt + hjärta).

Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,

kallar dig att vara hans lärjunge.

Amen.

Bibelläsning



P	Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron:

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar

döp dem i faderns och sonens och den helige Andens namn

och lär dem att hålla de bud jag har gett er.

Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

(Matt 28:18-20)



Prästen eller medhjälpare kan fortsätta med någon av följande texter eller annan doptext.

Textläsningen kan inledas med:



P	Låt oss lyssna till...



P	Petrus talade till folket och sade:

Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn,

så att ni får förlåtelse för era synder.

Då får ni den heliga anden som gåva.

(Apg 2:38)



eller

P	Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.

Och när Paulus lade sina händer på dem,

kom den heliga anden över dem.

(Apg 19:5)
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eller



P	Genom dopet har vi dött

och blivit begravda med Kristus

för att också vi skall leva i ett nytt liv,

så som Kristus uppväcktes från de döda

genom Faderns härlighet.

Ty har vi blivit ett med honom

genom att dö som han;

skall vi också bli förenade med honom

genom att uppstå som han.

(Rom 6:4-5)



eller



P	Är ni döpta in i Kristus,

har ni också iklätt er Kristus.

Nu är ingen längre jude eller grek,

slav eller fri, man eller kvinna.

Alla är ni ett i Kristus Jesus.

(Gal 3:27-28)



eller



P	När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till

människorna blev uppenbara, räddade han oss -

inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar,

utan därför att han är barmhärtig -

och han gjorde det med ett bad

som återföder och förnyar genom den heliga anden.

(Tit 3:4-5)



Doptal



Kan utelämnas



Psalm



Kan utelämnas



Dopbön



Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare



P	Låt oss bedja.

Gud, vår Fader, vi tackar dig

för att du i dopets källa låter det vattnet strömma fram

som ger världen liv.

Sänd ditt ord och din Ande,

så att de som nu skall döpas i detta vatten

blir renade från syndens skuld.

Föd dem till ett nytt liv i Kristus

och förena dem med ditt folk.

För vår herre Jesu Kristi skull.

F	Amen.



eller
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P	Himmelske fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk,

som är förenat med dig i Jesus Kristus.

Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa

och ger dem som här skall döpas

del i din Sons segerrika död och uppståndelse.

För vår Herre Jesu Kristi skull.

F	Amen.



Trosbekännelsen



P	Låt oss tillsammans bekänna den tro,

som vi döps till i Kristi kyrka.



F	Vi tror på Gud fader allsmäktig,

himmelens och jordens skapare.

Vi tror och på Jesu Kristus,

hans enfödde son, vår Herre,

vilken är avlad av den helige Ande,

född av jungfrun Maria,

pinad under Pontius Pilatus,

korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,

på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,

uppstigen till himmelen,

sittande på Gud Faders högra sida,

därifrån igenkommande till att döma levande och döda

Vi tror och på den helige Ande,

en helig allmännelig kyrka,

de heligas samfund, syndernas förlåtelse,

de dödas uppståndelse och ett evigt liv.



Prästen kan fråga barnets föräldrar:

Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi gemenskap?



Föräldrarna svarar:

Ja.

Dophandlingen



Dophandlingen med vattenösning och bön utföres i en följd för varje barn.

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger:



P	NN, jag döper dig

i Faderns

och Sonens

och den helige Andes namn.



Prästen lägger handen på barnets huvud och fortsätter:



P	Livets Gud,

uppfyll NN med din helige Ande,

och hjälp honom att dag för dag

leva i sitt dop.

Välkomnande (och överlämnande av dopljus)



Prästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga:

l c




P	Jesus sade: den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.



Medhjälpare eller präst säger följande eller liknande ord:

P	NN, vi välkomnar er i Guds familj

och tar emot er med kärlek och förväntan.



Dopljus kan tändas här eller vid dophandlingen. Vid överlämnandet kan medhjälpare eller präst säga följande eller liknande ord:



P	Tag emot dessa ljus. 

De är en påminnelse om Jesus som sade:

Jag är världens ljus.

Den som följer mig skall inte vandra i mörkret

utan ha livets ljus.



Prästen kan tillfoga några egna ord eller följande:



P	Kära kristna.

Genom dopet har era barn blivit upptagna

i Kristi kyrka.

Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)

att vara förebilder och förebedjare för dem

och tillsammans med församlingen leda dem

på trons väg genom livet.

Förbön



Präst, medhjälpare eller förälder leder en fritt formulerad förbön eller ber någon av följande böner.



P	Låt oss bedja.

P	Barmhärtige Gud och fader,

barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.

Därför ber vi till dig för dessa barn NN.

Låt dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.

Ge dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.

Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop

prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår tro

och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.

F	Amen.



eller



P	Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande.

Vi ber dig för dessa barn NN.

som du har tagit emot i dopet.

Hjälp oss att i glädje och förtröstan

ge dem trygghet och närhet.

Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld.

Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter

och skydda dem som dina barn i liv och död i evighet

F	Amen.



Herrens bön



Prästen kan säga:

Låt oss tillsammans be Herrens bön.
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F	Vår fader,

Du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd

för dagen som kommer.

Och förlåt oss våra skulder

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning

utan rädda oss från det onda

Ditt är riket.

Din är makten och äran

I evighet.

Amen.



eller

Fader vår

som är i himmelen.

Helgat varde ditt namn.

Tillkomme ditt rike.

Ske din vilja

såsom i himmelen

så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss i dag,

och förlåt oss våra skulder

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,

och inled oss icke i frestelse

utan fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt

och makten och härligheten

i evighet.

Amen.



Välsignelsen



Prästen kan säga:

Tag emot herrens välsignelse.

P	Herren välsigne er och bevare er.

Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.

Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.

I faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F	Amen.



Psalm



Sändningsord



Momentet kan utelämnas



P	Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
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