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Det är förstås många som på olika sätt bidragit till den här boken. Jag vill rikta 
ett särskilt tack till några personer och sammanhang som varit särskilt betydel-
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biträdande handledare, Åsa Andersson, för dina insiktsfulla kommentarer och 
kloka råd samt till Jonas Bromander för din uppmuntrande ledsagning i början 
av min utbildningstid. Tack också Anders Sjöborg och Curt Dahlgren för era 
konstruktiva kommentarer och goda granskning av mina texter under olika faser 
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Under åren har materialet bearbetats och kommenterats vid en rad forskar-
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de teologiska och religionsvetenskapliga forskarseminarierna vid Institutionen 
för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Svenska kyrkans forskarsemina-
rier vid Kyrkokansliet i Uppsala, religionssociologiska seminariet vid Sociolo-
giska institutionen, Uppsala universitet samt Genusvetenskapligt forum, Mitt-
universitetet. Texter har också kommenterats i samband med olika forskarkon-
ferenser och doktorandkurser.

Den här studien hade inte blivit till utan 16 brudars och brudgummars berät-
telser om sina bröllop. Jag vill rikta ett varmt tack till er alla för att ni frikostigt 
delade med er av era livsupplevelser till mig och därmed också till dem som läser 
den här boken. Jag tackar mina föräldrar, Margit och Bernt Danielsson, för att 
ni varit behjälpliga med allt från barnpassning till korrekturläsning. Utan er 
vardagliga omsorg hade projektet blivit långt mer svårt att genomföra. Slutligen 
ett tack till min livskamrat Per och våra döttrar Alice och Frida. Genom er själv-
klara närvaro i mitt liv har ni till stor del bidragit till mina analyser av de inter-
vjuades bröllopsberättelser. Den här boken är till er.
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Prolog
Jag har gift mig flera gånger. Först som femåring. Iklädd vit klänning, med mor-
mors spetsgardin på huvudet och färgsprakande tygblommor i handen sa jag ”ja” 
till min kamrat Emma. Det var en lek men samtidigt allvar. Jag var övertygad 
om att jag en dag skulle stå där, inför prästen i kyrkan. Så skedde också, 25 år 
senare. Då med en man vid min sida. Liksom tidigare bar jag vit klänning och 
höll blommor, levande sådana, i famnen. Spetsgardinen lämnades hemma. Med 
ett hundratal vittnen närvarande sa jag återigen ”ja”. Jag var en av drygt 44 000 
kvinnor i Sverige som gifte sig det året, 2005. Giftermål hade på några år blivit 
väldigt populärt, såväl bland par som medialt. Mitt i det kommersiella bruset 
fanns vi, brudparen, med våra önskningar och tolkningar av vad bröllop och 
giftermål innebär. Intresset väcktes hos mig att höra unga brudar och brudgum-
mar berätta om sina bröllop, i syfte att komma åt den mening som brudpar 
skapar i bröllopen och berättelserna om dem. Det är den studien som presente-
ras här.
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1 Inledning 
Bröllop är högaktuellt i Sverige idag. Under 2000-talet har antalet giftermål 
stadigt ökat och år 2010 gifte sig omkring 50 000 par i Sverige (SCB 2011a).1 De 
kommersiella intressena kring riten är påtagliga (Knuts 2006) och bröllop säljs 
ofta med motiveringen att det är en av livets största upplevelser (Åkesson & 
Salomonsson 2010). I populärkulturens romantiska dramatisering av riten är 
kvinnan huvudperson. Mannen spelar en biroll (Knuts 2006, Adeniji 2008). Jag 
vill försöka förstå vad bröllop betyder för dagens unga heterosexuella brudpar.2 
Hur ser de på sig själva som brud respektive brudgum och hur förbereder de för 
sina bröllop?

Barn var tidigare en självklar följd av ett ingått äktenskap. Idag väljer många 
att bli föräldrar innan de gifter sig (SCB 1999:71). Barn i allmänhet, och gravidi-
tet i synnerhet, sätter igång tankarna på giftermål (t.ex. Baizan m.fl. 2004, Moors 
& Bernhardt 2008, Fagerberg 2000, Jarnkvist 2008). De flesta som gifter sig 
idag har varit samboende under några år (Duvander 2000) och har barn (Karls-
son 2010).3 Barnens betydelse för paren är därför central i min studie. Hur in-
verkar barnen på pars beslut att gifta sig? Påverkar de brudparens utformning 
och tolkning av vigseln?

För tio år sedan gifte sig de flesta enligt Svenska kyrkans ordning.4 Idag är 
kyrkliga vigslar i minoritet (www.svenskakyrkan.se).5 Vad avgör vilken vigselform 
ett par väljer och hur skapar de mening i vigseln? Finns det några skillnader i 
förståelserna av de olika vigselformerna och hur yttrar de sig i så fall? För att få 
svar på frågor som dessa krävs en kvalitativ studie.

1.1 Syfte och frågeställningar
Jag har valt att intervjua unga vuxna (de flesta är nyblivna föräldrar) som gifter 
sig för första gången, hälften i en borgerlig vigsel och hälften enligt Svenska 

1 År 2000 gifte sig knappt 40 000 par.
2 Sedan år 2009 är äktenskapslagen könsneutral. Min studie påbörjades innan lagen slog igenom och 

därför förekommer enbart heterosexuella par i denna studie.
3 Bland paren som gifte sig under 2009 hade 55 procent av paren minst ett barn. 
4 Kammarkollegiet beslutar om vilka trossamfund som har rätt att förrätta vigslar. Flera samfund från 

olika religioner har idag vigselrätt. Svenska kyrkan är ett av dem. Ett trossamfund som har fått vigselrätt 
kan ansöka om att en präst eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet förordnas till 
vigselförrättare (se vidare på www.kammarkollegiet.se).

5 År 1970 skedde 79 procent av alla vigslar enligt Svenska kyrkans ordning. Från slutet av 1970-talet  
t.o.m. år 2000 gifte sig omkring 60 procent svenskkyrkligt. År 2006 låg andelen på 48 procent och år 
2009 på 41 procent.
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kyrkans vigselordning.6 Studiens syfte är	att	förstå	den	mening	som	unga	vuxna	
skapar i sina bröllop och i berättelserna om dem. Med att förstå menas här att 
”försöka se hur olika människor förstår ett givet sammanhang, vad som för dem 
gör det meningsfullt, hur de erfar situationen” (Illman 2007:62). I den här studien 
innebär det att finna det meningsfulla i de intervjuades bröllopsberättelser. 

Begreppet mening kan ha många olika innebörder. I den här studien står det 
för såväl ändamål/syfte som innebörd/betydelse (www.saob.se). Jag vill ge 
några exempel på hur jag använder begreppet: När en handling – exempelvis att 
fylla en bassäng med vatten – görs för ett visst ändamål – bad – blir handlingen 
meningsfull. Handlingen innebär också att den person som badar blir ren om 
kroppen och får lite motion. Handlingens innebörd eller mening är i det här fal-
let detsamma som resultatet av den. En handling kan också ha en symbolisk 
innebörd/betydelse, som vid en rit. När vatten hälls i en bassäng som är placerad 
i en kyrka är syftet sällan att den person som kliver i ska bli ren om kroppen eller 
få motion. Det handlar istället om ett kristet dop. Vilken innebörd, mening, rit-
deltagare i sin tur tillskriver handlingen kan dock skifta (något jag diskuterar 
vidare nedan). Jag använder alltså en bred definition av begreppet mening och 
tolkar intervjupersonernas meningsskapande ur olika perspektiv. 

Skapandet av mening är inte endast en individuell företeelse utan sker i rela-
tion till andra människor och övrig omgivning. Här har kulturen, språket och 
människans förmåga att berätta centrala funktioner (Johansson 2005, Thomsson 
2002). Under intervjuerna formas berättelser som jag sedan analyserar. Berät-
telserna kan tolkas fenomenologiskt eller ur olika teoretiska perspektiv. Jag gör 
det senare och fokuserar på teorier och forskning inom genusvetenskap, famil-
jesociologi, religionssociologi, kultursociologi samt ritstudier. Detta ger inte 
någon heltäckande bild av individens meningsskapande, men avgränsning är 
nödvändig för att studien ska vara genomförbar. Ett reflekterande förhållnings-
sätt är centralt för mig i strävan efter att nå helheter. I analysen av intervjuerna 
synliggörs intervjupersonernas syften med exempelvis giftermålet och den inne-
börd de ser i ritualiseringen. Därigenom kan jag utifrån nämnda teoretiska 
perspektiv tolka de intervjuades berättelser för att förstå bröllopets syfte och 
betydelse, alltså dess mening. 

Med bröllop menar jag ritualisering och festligheter i samband med att ett äk-
tenskap ingås.7 Några av de vigslar som intervjupersonerna berättar om är små, 
med endast ett fåtal personer närvarande (fortsättningsvis kallade små vigslar), 
och de kan vara över på några minuter. Andra är stora, med många gäster (i studien 

6 Det är även möjligt att vigas inom andra samfund och religioner än den kristna Svenska kyrkan. I den 
här studien fokuserar jag dock enbart på svenskkyrkliga vigslar och borgerliga vigslar.

7 I min svenska ordbok definieras bröllop som ”ceremonier och festligheter i samband med att ett 
äktenskap ingås” (Allén m.fl. 1990:133). Med ceremoni menas här ”högtidlig akt eller förrättning” 
(Allén m.fl. 1990:151). Vigseln är då bröllopets huvudsakliga ceremoni. Jag studerar vigseln ur ett 
ritperspektiv och väljer därför att ersätta termen ceremoni med rit.
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kallade stora vigslar), och kan vara i en timme. Festligheterna som följer efter 
vigseln kan såväl innebära kaffe och tårta i hemmet för de närmast anhöriga som 
en tre rätters middag på en restaurang med 60 gäster närvarande. Bröllopet inbe-
griper med min förståelse ritualisering i olika former (som fotografering, vigsel, 
tal osv.). Avhandlingen berör flera typer av ritualisering men själva vigselakten är 
tydligt i fokus och det är den jag analyserar ur ritteoretiskt perspektiv.8 Vid inter-
vjuerna har vi samtalat om det jag här kallar bröllopsprocessen, vilken sträcker sig 
från det att paret beslutar om giftermål till att bröllopsdagen är över. I avhand-
lingen använder jag begreppen vigsel och bröllop om vartannat, där termen bröl-
lop alltid inkluderar vigseln. När jag specifikt syftar på själva vigselakten är det 
benämningen vigsel som används. De par som gifter sig enligt Svenska kyrkans 
ordning kallar jag ibland för ”kyrkliga par” och deras bröllop för ”kyrkbröllop”. 
Termen ”kyrklig” och ”kyrk-” visar alltså på den aktuella vigselns koppling till 
Svenska kyrkan. Termen ”svenskkyrklig” används om sådant som anknyter till 
Svenska kyrkan. De som gifter sig borgerligt kallas för ”borgerliga par”. 

Studiens övergripande fråga är: Vilka meningsskapande processer synliggörs 
i	intervjupersonernas	bröllopsberättelser,	sett	ur	olika	samhälls-	och	kulturve-
tenskapliga	perspektiv?	Ett sätt att närma sig den mening som människor ska-
par genom ord och handling är att fråga efter deras syften/motiv. Ett annat är 
att efterfråga vilka innebörder/betydelser de lägger i handlingarna samt hur de 
uttrycker dessa betydelser. Jag studerar båda dessa perspektiv. Frågan innehål-
ler två delar, vilka kan fördjupas genom följande underfrågor:

1.	 Vilka	motiv	till,	och	betydelser	av,	bröllopet	framträder	i	intervjuperso-
nernas berättelser?

Nästa steg är att försöka förstå den mening som intervjupersonerna uttrycker i 
sina bröllopsberättelser. Jag gör det utifrån olika teoretiska perspektiv. Detta 
konkretiseras i följande fråga:

2.	 Vilka	 tolkningar	av	 intervjupersonernas	meningsskapande	 leder	olika	
samhälls-	och	kulturvetenskapliga	perspektiv	till?

I avhandlingen finns fyra empiriska kapitel, vilka motsvarar olika delar av bröl-
lopsprocessen: (1) beslutet att gifta sig, (2) förberedelser inför bröllopet, (3) val 
av vigselform (här svenskkyrklig eller borgerlig) samt (4) utformande och upp-
levelse av vigseln.9 I analysen arbetar jag utifrån ovanstående underfrågor i 
varje kapitel. De teoretiska perspektiven framträder i olika hög grad i de fyra 
kapitlen. 

8 Andra former av ritualisering som de intervjuade berättar om får i den här studien alltså ingen närmare 
analys ur ritteoretiskt perspektiv.

9 Här har jag kort beskrivit innehållet i de empiriska kapitlen. Det är inte detsamma som kapitelrubrikerna.
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Det är brudparens berättelser om bröllop som är i fokus. Studien rör inte prästers 
eller borgerliga vigselförrättares upplevelser av eller intentioner med vigslarna. 
Jag gör inte heller någon analys av vigselceremoniernas ursprungliga symbolik. 
Genom den kvalitativa metoden har jag möjlighet att få fram olika nyanser, per-
spektiv och förhållningssätt till giftermål och bröllop. Jag har ingen ambition att 
nå fram till någon enhetlig bild av bröllop. Målsättningen med studien är istället 
att visa på bröllopsprocessens komplexitet. Jag hoppas att studien kan fungera 
som ett verktyg för den som vill förstå vad relationer och ritualisering kan be-
tyda för unga i dagens Sverige.

1.2	Definitioner
Rit och ritualisering
Under 1900-talets senare hälft dominerade en kommunikativ förståelse av rit. 
Framstående ritforskare fokuserade på de idéer, värderingar, attityder mm. som 
ansågs uttryckas och förmedlas i riterna (t.ex. Leach 1954, Turner 1969, Geertz 
1973, Tambiah 1981/1996). Den kommunikativa förståelsen av rit har främst 
arbetat med ritdefinitioner av substantiell karaktär. Riten har beskrivits utifrån 
en rad olika egenskaper, t ex att den är formaliserad, traditionell, eller uttrycker 
en symbolik. Inom svensk religionssociologisk forskning är Eva Reimers sub-
stantiella definition av rit (Reimers 1995:138) ett sådant exempel.10 Under 
2000-talet har riter alltmer kommit att förstås som främst en handling/praktik. 
Istället för att studera ritens innehåll fokuserar praxisteoretiker på den rituella 
handlingen, ritualiseringen. Det är också det fokus jag väljer i min studie. Inter-
vjuerna gör tydligt att förståelsen och symboliken i riten kan variera stort indi-
vider emellan men handlingen är ändå en rit. Handling och innebörd bör således 
inte blandas ihop. 

Ritteoretikern Catherine Bell definierar ritualisering som ”a way of acting that 
distinguishes itself from other ways of acting in the very way it does what it does: 
moreover, it makes this distinction for specific purposes” (Bell 1997:81). När 
exempelvis ett älskande par går hand i hand mittgången fram i en kyrka mot en 
präst betyder den handlingen något annat än när samma par håller varandra i 
händerna under en shoppingrunda i stadens centrum. Men vad är det som gör 
en handling ritualiserad? I Caroline Humphreys och James Laidlaws bok ”The 
Archetypal Actions of Ritual” (1994) är skillnaden mellan ritualiserade hand-
lingar och icke-ritualiserade handlingar central. Författarna studerar den kvali-
tativa skillnaden mellan de olika handlingarna och hävdar att den person som 
ritualiserar har ett visst förhållningssätt till sitt och andras agerande. 

10 Reimers skriver att ”riter är återkommande, kulturellt överförda, formaliserade handlingar som 
involverar en grupp människor. De har en dramatisk, performativ karaktär, är auktoritativt 
motiverade och uttrycker en symbolisk gestaltning av en dimension som i någon mening uppfattas 
som överindividuell och tidlös, dvs. i någon mening transcendent” (Reimers 1995:138).
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Humphrey och Laidlaw lyfter fram fyra kännetecken för rituella handlingar: de är 
icke-intentionella, stipulerade, arketypiska och möjliga att begripliggöra (appre-
hensible). Med icke-intentionell	menas att deltagarnas intention är oviktig för 
själva riten. I vardagshandlingar är intentionen bakom en persons agerande central 
för samspelet människor emellan. Det gäller inte för en ritualiserad handling. Även 
om alla som deltar i en rit har olika avsikter med den så blir riten ändå genomförd. 
Att riten är stipulerad innebär att den utförs efter kulturella konventioner. Hand-
lingen finns som ett eget ”objekt” och upplevs av deltagaren som något att ta efter. 
Det viktiga är inte vad deltagaren tror eller tänker kring handlingen utan att den 
utförs på ”rätt sätt”. Arketypen är den förutbestämda handling som deltagaren 
försöker härma. Att riten är möjlig att begripliggöra innebär att individen fyller 
riten med en egen innebörd (Humphrey & Laidlaw 1994:89, 2006:276-278). Å ena 
sidan är det alltså genom deltagarens eget agerande som handlingen blir en ritual, 
å andra sidan är handlingen icke-intentionell och härmar förutbestämda mönster, 
vilket gör att den ändå inte helt är deltagarens egen handling. ”An actor both is and 
is not the author of his or her acts”, skriver Humphrey och Laidlaw (2006:279).

Familj
Familj kan definieras på många olika sätt och definitionen, liksom synen på fa-
miljen, har under senare år varit under diskussion, inte minst från feministiskt 
håll (Adeniji 2008). Pierre Bourdieu är en av dem som har diskuterar begreppet 
familj. Enligt honom är den vanligaste och allmänt erkända definitionen av fa-
miljen ”en grupp individer som är knutna till varandra genom giftermål, blods-
band eller i sällsynta fall genom adoption (ett rättsligt släktskapsförhållande) 
och som lever tillsammans under samma tak” (Bourdieu 1994/2004:114). Bour-
dieu hävdar att definitionen, i sken av att beskriva en social verklighet, istället 
konstruerar verkligheten. Och trots att den ovan beskrivna familjen är en sen-
tida uppfinning så betraktas den som naturlig eftersom den skenbart alltid har 
sett ut på samma sätt. Men många lever inte heller idag i en familj som den ovan 
beskrivna (Gubrium & Holstein 1990). Detta gäller särskilt i Sverige, där singel-
hushållen och samboparen är många.

Under de intervjuer jag genomfört blir det tydligt att begreppet familj är töjbart. 
Jag har inte diskuterat begreppet med intervjupersonerna utan låter dem an-
vända det på sina egna sätt. Familj kan för en och samma individ innefatta olika 
personer och levnadsformer beroende på vad vi samtalar om under intervjun. 
Familjen kan exempelvis dels vara benämningen på gruppen av intervjupersonen, 
dennes föräldrar och eventuella syskon, dels intervjupersonens ”nya” familj med 
partner och eventuella barn. Många betraktar sig själva, partnern och det gemen-
samma barnet som en familj innan giftermålet. Samtidigt poängterar flera av 
dem att de genom giftermålet blir en tydligare familj. De uppfyller ännu ett 
kriterium i den definition som Bourdieu presenterar ovan. Blodsbanden till bar-
nen och den gemensamma bostaden har de sedan tidigare. Nu blir de även gifta 
med varandra och därmed ännu tydligare en ”normal” familj. 
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Religion
Åtskilliga religionssociologer har definierat religion med utgångspunkten att 
det i samhället finns vissa tros-/eller meningssystem kring vilka olika aspekter 
av religiositet är knutna (t.ex. Davie 2000, Hervieu-Lèger 2000, Bruce 2002, 
Luckmann 1979, Bäckström 2004). Religion betraktas som ett färdigt paket 
(packed religion) (Rosen 2009). I den här studien använder jag Ina Rosens 
(2009) koncept opaketerad religion (unpacked religion). Den innehåller olika 
kategorier, vilka inte med nödvändighet relaterar till varandra eller till någon 
fast kärna av ett specifikt trosinnehåll. Detta skiljer Rosens religionsdefinition 
från tidigare definitioner (2009:159). Rosen hävdar att det inte kan förutsättas 
att det finns en länk mellan religion, tro, praktik och institutioner, vilket religi-
onssociologer ofta har utgått från att det gör (2009:124). Exempelvis behöver 
en svenskkyrklig vigsel inte ha något med religion eller tro att göra. Rosen häv-
dar istället att handlingen för många människor är av social, snarare än av re-
ligiös, karaktär. 

De kategorier som Rosen lyfter fram är: tro, religion-som-institution (rou-
tinized religion), religion-som-arv (religion-as-heritage), praktik och tradition. 
Tro refererar till de känslor och reflektioner som en individ får med sig genom 
sina livserfarenheter. Religion-som-institution har med religiösa organisatio-
ner och ett visst trosinnehåll att göra. Det är ofta denna form av religion som 
människor i allmänhet syftar på när de använder begreppet religion (2009:20). 
Till denna kategori hör också vissa praktiker, som exempelvis kommunion, 
vilka sällan berör majoriteten av människors liv eller personliga tro. De prak-
tiker som däremot förknippas med tradition, exempelvis kyrklig vigsel, är 
angelägna för många. Traditionerna kan ha anknytning till religiösa organisa-
tioner eller till en viss troslära men få människor praktiserar traditionerna ur 
en sådan aspekt. Däremot har de ett starkt socialt värde. ”Traditions perform 
a social function and reaffirm social life and shared heritage”, skriver Rosen 
(2009:159). Traditionerna hör ihop med kategorin religion-som-arv. Den är 
fri från religiöst trosinnehåll men manifesterar samtidigt en delad religiös-
kulturell historia vilkens ursprung finns i en speciell kyrka eller religiös orga-
nisation (2009:160). Rosens uppdelning av religion i olika kategorier finner 
jag lämplig att använda i den här studien eftersom den stämmer väl överrens 
med den förståelse av religion som kommer fram i mina intervjupersoners 
berättelser. 

Klass och kapital
Begreppet klass är komplicerat och var under en period sparsamt använd som 
variabel inom sociologisk forskning. Individualiseringsteorierna (t.ex. Beck & 
Beck-Gernsheim 1995, 2002) bortsåg i det närmaste från klassernas betydelse. 
Nu har forskare åter börjat studera klasskillnader, då man allt mer börjat upp-
märksammat att de finns kvar i samhället och påverkar människors liv. Problemet 
med att bestämma klasstillhörigheten kvarstår dock och diskuteras av en rad 
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forskare, vilka även kommer fram till olika modeller för bestämningen av klass 
(se t.ex. Erikson 2003). Några fokuserar familjen som enhet medan andra be-
stämmer klass utifrån varje enskild individ. 

Pierre Bourdieus kultursociologiska teori ligger till grund för mina analyser 
av relationerna mellan de intervjuades sociala positioner. Teorin är särskilt an-
vändbar i tolkningen av de motiv som paren nämner i samband med val av vig-
selform (borgerlig eller kyrklig vigsel). I sina tidiga arbeten använde Bourdieu 
en rad olika beteckningar för skilda klasser.11 Men kapitalbegreppet var för honom 
överordnat klassbegreppet (Broady 1990:217). Kapital är kopplat till Bourdieus 
term sociala fält/rum (ung. sociala sammanhang), vilka beskrivs som en plats 
för konflikt. Bourdieu skriver att ”det som finns är ett socialt rum, ett rum av 
skillnader, i vilket klasserna existerar liksom i virtuellt tillstånd, latent, men inte 
som någonting givet, utan som någonting som måste skapas” (Bourdieu 
2004:23). Det är relationerna inom och mellan de sociala fälten som intresserat 
Bourdieu. Ett socialt fält kan definieras som ”ett system av relationer mellan 
positioner besatta av specialiserade aktörer och institutioner som strider om 
något för dem gemensamt” (Broady 1990:270). En undersökning av ett fält inne-
bär bland annat att särskilja de dominerande och dominerade positionerna och 
urskilja de tillgångar som är knutna till olika positioner (1990:271). I min studie 
synliggörs positionerna i jämförelserna mellan kyrkliga och borgerliga brudpar 
där de kyrkliga och borgerliga bröllopsfälten är underkategorier till det övergri-
pande bröllopsfältet (se vidare kap. 3.5).

För att finna en plats i ett visst fält krävs att individen behärskar och känner 
till de olika kapital (ung. värden) som skattas i det specifika fältet. Bourdieu 
skiljer mellan	 socialt,	 kulturellt,	 symboliskt	och	 ekonomiskt	kapital.12 Varje 
kapitalform har olika värden i skilda sociala fält. Symboliskt kapital är det mest 
allmänna begreppet och inbegriper sådant som sociala grupper anser är värdefullt 
(Bourdieu 2004:97). De sociala grupperna kan vara olika stora, allt från ett fåtal 
personer till hela samhällen. Enligt Bourdieu ingår giftermål i den normerande 
bilden av familjen och utgör därmed symboliskt kapital (2004:119). I bröllops-
sammanhang är exempelvis en borgerlig vigsel och det som anses höra till en 
sådan vigsel starkt kapital i det borgerliga bröllopsfältet och kyrklig vigseäl är 
symboliskt kapital inom det kyrkliga fältet. Kulturellt kapital är mer specifikt 
och kan beskrivas som ett slags symboliskt kapital som finns i samhällen med

 

11 Bourdieu använde först tre sociala kategorier: de folkliga klasserna, medelklasserna och den 
dominerande klassen. En rad varianter av benämningar förekom inom varje kategori (Broady 1990:216-
217 ). Efter hand blev klassbegreppet mer öppet och Bourdieu skilde mellan konstruerade/objektiva 
klasser och mobiliserade klasser (Broady 1990:543).

12 Bourdieu nämner också andra former av kapital, som fysiskt kapital (2004:97), juridiskt kapital 
(2004:98) och politiskt kapital (2004:25). Några av dessa kan förstås som en viss form av de här 
nämnda kapitalarterna (2004:98). 
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utbredda utbildningssystem, som exempelvis Frankrike eller Sverige.13 De sym-
boliska tillgångar som betraktas som värdefulla av många eller alla grupper i ett 
sådant samhälle utgör kulturella kapital. Min studie visar att det kyrkliga bröl-
lopet är ett särskilt starkt kulturellt kapital inom det övergripande bröllopsfältet 
i Sverige. Det ekonomiska kapitalet handlar om tillgången till pengar och är 
enligt Bourdieu särskilt starkt bland företagare. Det sociala kapitalet består av 
sociala kontakter eller släktrelationer, alltså förbindelser av olika slag. Bourdieu 
definierar socialt kapital som “the sum of the resources, actual or virtual, that 
accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of 
more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recogni-
tion” (Bourdieu & Wacquant 1992:119). Varje individ i en grupp (t.ex. familjen 
eller släkten) intar positioner – förvärvar kulturellt eller ekonomiskt kapital och 
knyter kontakter – vilka tillsammans utgör det sociala kapital som gruppens alla 
medlemmar kan dra fördel av. 

Kapitalbegreppet aktualiseras främst i mina jämförelser mellan grupperna 
borgerliga respektive kyrkliga brudpar. Modellen kan kritiseras för att vara allt-
för abstrakt och svårfångad. Å andra sidan belyser den en komplexitet som finns 
i sociala relationer och som jag anser riskerar att döljas i klassbegreppet. Det 
senare är ofta förknippat med yrke och utbildningsnivå och är enligt min mening 
för stelt att använda i en studie av ett samhälle som präglas av rörlighet och 
flexibilitet. Dessutom riskerar det leda tankarna i fel riktning. Skillnaderna mel-
lan de intervjuade i min undersökning handlar inte enbart om utbildning och 
yrke. Sociala relationer har exempelvis också stor betydelse. Eftersom klassbe-
greppet är det vanligast förekommande i såväl forskning som vardagligt tal an-
vänder jag det ändå i diskussionerna av mina analyser, även om Bourdieus be-
greppsanvändning dominerar. 

En fördel med Bourdieus teori anser jag är att den synliggör de sociala rela-
tionernas olika dimensioner, vilka nämnda kapital är exempel på. Dessa dimen-
sioner kan hänga samman men behöver inte nödvändigtvis göra så. En individ 
kan exempelvis ha starkt kulturellt kapital men svagt ekonomiskt sådant och 
förhållandena mellan de olika kapitalen kan skifta under livet. Exempel på fält-
byten förekommer också i min studie. Men det som framför allt gör teorin an-
vändbar för min studie är att den fungerar som verktyg för att visa de sätt på 
vilka människor signalerar sin tillhörighet till ett visst sammanhang. Analysen 
gör tydligt att de två grupper av individer som jag studerar (kyrkliga respektive 
borgerliga brudpar) är förhållandevis homogena. Generellt gäller att de som i 
min undersökning gifter sig kyrkligt har förhållandevis starkt kulturellt och 
ekonomiskt kapital medan det motsatt gäller för gruppen borgerliga brudpar. 

13 I muntliga framställningar använde Bourdieu även termen informationskapital.  En person som är 
rustad med ett rikt mått av kulturellt kapital är välinformerad och värderar alla de möjligheter som 
erbjuds i utbildningsväsendet och yrkeslivet. Begreppet har i svenska sammanhang jämförts med 
”socialt arv” (Broady 1990:177).
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Gruppen med kyrkliga brudpar har därmed en dominerande ställning i jämfö-
relse med de borgerliga brudparen. Detta får konsekvenser för bland annat val 
av vigselform samt utformande av vigseln.

1.3 Avhandlingens form
Närmast presenteras tidigare forskning inom ämnet samt teorier som är cen-
trala i min studie. Därefter går jag igenom de metoder jag har använt. Sedan 
lämnar jag över till intervjupersonerna att berätta om sina bröllop. Jag har delat 
in berättelserna i fyra kapitel: Vägen till äktenskap, Förberedelser för bröllop, 
Val av vigselform samt Dags att säga ”ja”. Kapitlen motsvarar de teman som var 
i fokus under intervjuerna. I enlighet med reflexiv metod har jag i presentationen 
av mina analyser låtit olika nivåer i undersökningen reflekteras i varandra (Thom-
son 2002:40). Jag glider mellan hanteringen av intervjupersonernas berättelser, 
mina egna tolkningar, reflektioner över språk, maktaspekter och teoretiska an-
taganden. Sist i avhandlingen finns ett kapitel med avslutande reflektioner kring 
vad jag kommit fram till i studien. Min ambition är att genom denna form fånga 
det komplexa meningssammanhang inom vilken jag ser att bröllop, och berät-
telser om dem, finns. Formen ger också rättvisa åt den process som forskningen 
har inneburit för mig, och detta förhoppningsvis utan att ge avkall på avhand-
lingens begriplighet.
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2 Tidigare forskning om bröllop och äktenskap   
Teman som bröllop och äktenskap har genererat ett flertal svenska studier och 
avhandlingar under senare år.14 I det här kapitlet ger jag en överblick över några 
projekt. De flesta går jag närmare in på längre fram i avhandlingen.

2.1 Den svenskkyrkliga vigseln
Så vitt jag känner till finns ingen tidigare studie som behandlar borgerliga vigslar 
specifikt. Inom religionssociologin har ett fåtal studier undersökt de svenskkyrk-
liga livsriterna från 2000-talet, i vilka vigseln berörs. I sin avhandling, ”Kvalitet 
i livslånga tjänsterelationer – Svenska kyrkan ur tjänsteteoretiskt och religions-
sociologiskt perspektiv” (2000), belyser Per Pettersson riternas betydelse för den 
livslånga relation som majoriteten medlemmar har till Svenska kyrkan.15 De 
flesta är passiva medlemmar men vänder sig till kyrkan när de har behov av det. 
Oftast för att ta del av någon av de kyrkliga riterna dop, vigsel eller begravning 
(2000:277). Medlemmarna efterfrågar riter, kyrkorum och präster och förväntar 
sig bl a trygghet, traditionsförmedling, högtidlighet och stillhet. Pettersson be-
skriver två relationstyper bland medlemmarna. De kollektivt	orienterade uppfat-
tar relationen till kyrkan som en relation till den svenska traditionen, kulturen, 
historien och den egna släktgemenskapen.16 De individuellt	orienterade	tillhör 
kyrkan för att de har en personlig fördel av det på något sätt (2000:323).17 Vilken 
typ av relation en medlem har till Svenska kyrkan påverkar personens bedömning 
av kyrkans tjänster. Min studie visar att relationstypen också kan ha betydelse 
för huruvida en person väljer att över huvud taget ta del av kyrkans tjänster eller 
inte (se vidare kap. 7.1). 

14 Det finns en rad avhandlingar från den senaste tioårsperioden som tangerar mitt ämne men som jag 
inte närmare går in på här. Några exempel är etikern Sofia Mogårds avhandling ”Att leva tillsammans” 
(2010) som behandlar kristen sexualetik och Daniel Enstedts religionssociologiska avhandling ”Detta 
är min kropp” (2011), en studie av de diskussioner som föregick Svenska kyrkans beslut år 2005 att 
välsigna samkönade relationer.

15 Pettersson har intervjuat 29 personer som antingen nyligt deltagit i dop eller begravning (närmast 
anhörig) eller som nyligt inträtt respektive utträtt ur Svenska kyrkan.

16 Denna relationsform är vanlig bland dem som i Petterssons intervjuundersökning nyligen hade deltagit 
i en rit (dop eller begravning). För en del av dessa är kyrkotillhörigheten tydligt förknippad med en 
gudstro – andra är agnostiker eller ateister.

17 Alla informanter som nyligen gått in i eller utträtt ur kyrkan finns i denna grupp. Tre undergrupper kan 
urskiljas inom denna relationstyp. För det första; personer som är personligt religiöst engagerade, de 
flesta i ett annat samfund. För det andra; personer som ställer upp på kyrkans värden men som låter 
kyrkans trovärdighet och nytta för den egna personen avgöra om man ska vara medlem eller inte. För 
det tredje; personer som är uttalade ateister och helt saknar intresse för kyrkan. 
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I ”Religiös förändring i norra Europa” (2004) studerar religionssociologerna 
Anders Bäckström och Per Pettersson samt kyrkovetaren Ninna Edgardh Beck-
man hur den svenska religiositeten gestaltar sig och vilken roll Svenska kyrkan 
har i ett senmodernt samhälle.18 Här blir Svenska kyrkans riter (främst dop, 
vigsel och begravning) och diakoni centrala. Studien visar att relationen mellan 
Svenska kyrkan och dess medlemmar inte primärt har med trosbild att göra.19 
Det handlar i lika hög grad om en nationell och kulturell tillhörighet. Att de 
flesta anser att riterna innebär starka upplevelser tolkar författarna som tecken 
på en ny religionsform, vilken finns ”mellan individuella livsfrågor och kollek-
tiva identitetsfrågor” (2004:72). Bäckström m fl beskriver kyrkans riter (t ex 
vigseln) som betydelsefulla delar av den svenska religiositeten. Författarna kon-
staterar att ”de kyrkliga handlingarna är väl förankrade” och att ”den genom-
snittliga svensken har emotionella bindningar till de kyrkliga handlingarna” 
(2004:60). Religion definieras som en ”arena för meningsskapande kommunika-
tion mellan transcendens och immanens”. Riten är ett exempel på en sådan 
arena, i vilken individ och kollektiv, offentligt och privat liksom transcendens 
och immanens kommunicerar med varandra. Författarna beskriver riten som en 
”(om)förhandlingssituation” då värden, normer och trosföreställningar traderas 
och upprätthålls (2004:160-161). Jag är kritisk till förståelsen av riten som ett 
symbolpaket med oföränderligt innehåll. Vad säger att kyrkans trosföreställ-
ningar över huvud taget uppfattas av deltagarna? Denna tolkning som förfat-
tarna har av sitt material menar jag tar allt för lite hänsyn till den individualise-
rade och differentierade samhällsbild som de själva inledningsvis beskriver. Jag 
anser vidare att en kvalitativ studie, som den jag genomför, är nödvändig för att 
man ska kunna säga något om exempelvis upplevelsen av religion samt ett even-
tuellt traderande av trosföreställningar och får anledning att återkomma till dessa 
punkter ett flertal gånger i min studie, framför allt i kapitel 7 och 8.  

Religionssociologen Jonas Bromander har gjort två stora enkätundersökningar 
bland Svenska kyrkans medlemmar, som han presenterar i ”Medlem i Svenska 
kyrkan – En studie kring samtid och framtid” (2005) och ”Svenska kyrkans med-
lemmar” (2011).20 Studierna beskriver återigen riternas centrala funktion som länk 
mellan Svenska kyrkan och dess medlemmar. Möjligheten att ”få del av ceremonier 

18 Det finns många benämningar för den tid som är nu. Ina Rosen kallar den ”modern” medan exempelvis 
Anthony Giddens, Linda Woodhead och Paul Heelas benämner den ”senmodern”. Jag använder de 
begrepp som aktuella författare rör sig med.

19 I projektets kvantitativa undersökning relaterades frågor om trosbilder till deltagande i gudstjänster, 
transcendenta upplevelser samt kyrkobyggnaders och de kyrkliga handlingarnas betydelser för de 
svarande.

20 Cirka 1700 medlemmar har svarat på den postenkät som ligger till grund för studien som utkom år 
2005. Informanten har bl.a. svarat på frågor om sina kontakter med Svenska kyrkan, uppfattning om 
Svenska kyrkan, sitt medlemskap och sin uppfattning om tro. I 2011 års studie har 10 700 medlemmar 
svarat på hur de har mött Svenska kyrkan, vilken relation de har till kyrkan och om sin syn på livet. 
Dessutom har 3000 icke medlemmar svarat på frågan om i vilket sammanhang de haft kontakt med 
Svenska kyrkan under det senaste året.



TIDIGarE forskNING om bröLLop ocH äkTENskap 

20

vid kyrkliga handlingar” är det främsta motivet för medlemskap. Ungefär 80 pro-
cent av de svarande år 2005 har bejakat detta påstående. Därefter följer det kul-
turella motivet; att medlemmen bor i Sverige. Att individen har goda erfarenheter 
av Svenska kyrkan är också ett starkt motiv för medlemskapet (2005:47). Broman-
der konstaterar att den bild som medlemmen har av Svenska kyrkan till stor del 
skapas i mötet genom de kyrkliga handlingarna. Dessa kontakter är för majoriteten 
medlemmar tämligen få vilket gör att gamla föreställningar om kyrkan lever vi-
dare hos individen under många år (2005:62-63).

2.2 En eftertraktad samlevnadsform
Svenska kyrkans teologiska kommitté har kommit ut med böckerna ”Uppdrag 
samliv – Om äktenskap och samlevnad” (2007) samt ”Kärlekens förändrade land-
skap – teologi om samlevnad” (2009) i vilka frågor kring äktenskap och samlevnad 
behandlas ur olika perspektiv. Etikern Johanna Gustafsson Lundberg skriver i den 
förstnämnda boken under rubriken ”Kampen om form” (2007). Där anknyter hon 
till den diskussion som förts inom Svenska kyrkan i samband med beslutet om 
samkönad vigsel. Gustafsson Lundberg hävdar att det i dagens Sverige existerar 
två kolliderande ontologier där den ena sätter individens egna intressen i centrum 
och den andra kollektivets. Människan lever i ett spänningsfält mellan autonomi 
och gemenskap (2007:107). Författaren hävdar att ett värnande om en viss sam-
levnadsform, äktenskapet, kan förstås som en protest mot en ”allt för långt gången 
privatisering och individualisering” (2007:113). Hon diskuterar äktenskapet som 
form utifrån fyra perspektiv: (1) som en aspekt av kollektivitet och offentlighet, (2) 
som något som synliggörs i en rit, (3) som skydd för ett innehåll och (4) som en 
juridisk aspekt. Jag anser att dessa perspektiv kan bidra till en fördjupad förstå-
else för vad det är som gör att människor väljer att gifta sig och jag återkommer till 
samtliga perspektiv i min analys av de intervjuades motiv till äktenskapet (kap 5.2). 

”Jag tror inte på äktenskapet men längtar efter ceremonin – Om sex, kärlek och 
framtidsdrömmar hos unga i Sverige” (2009) är rubriken för religionspsykologen 
Maria Liljas Stålhandskes analys av ungas syn på äktenskap och giftermål. Artikeln 
finns med i antologin ”Kärlekens förändrade landskap”, vilken nämns ovan. Genom 
intervjustudier och enkäter visar Liljas Stålhandske på den norm som finns kring 
kärleksrelationer. Enligt Liljas Stålhandske innehåller en ”normal” relation fyra 
kriterier: den är monogam och heterosexuell, båda inom paret är trogna varandra 
och har ungefär samma ålder (2009:121). Samtidigt pågår förändringar och det 
finns en öppenhet bland de unga för brott mot den presenterade normen. Men den 
heteronormativa diskursen är stark och gamla ideal kring exempelvis familjebild-
ning lever vidare. De flesta i studien ser barn och familj som självklara delar av 
livet och för många hör också giftermålet dit, vilket förväntas ske i kyrkan. Ett 
kyrkligt bröllop beskrivs som ”stort, stämningsfullt, harmoniskt och romantiskt” 
(2009:135). Andra skräms över vigselsituationen och dess löften. Några fantiserar 
kring möjligheterna att skapa alternativa vigslar där löften om trohet uteblir. Trots 
vissa tveksamheter tror flertalet att de kommer att gifta sig någon gång men de 
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förväntar sig inte att äktenskapet håller hela livet. Kyrkorummet beskrivs ofta med 
positivt laddade ord som ”trygghet”, ”tystnad”, ”lugn”, ”fristad” och ”mötesplats”. 
De som inte vill gifta sig i kyrkan motiverar det med att kyrkan känns ”instängd”, 
”tyst och tråkig” och att det är ”hyckleri” att gifta sig kyrkligt för den som inte är 
troende. För de flesta har kyrkbröllopet dock inte med Gud att göra. Någon ut-
trycker att det känns finare att lova något inför Gud, även om man inte tror. Tydligt 
är att det kyrkliga bröllopet är på ”riktigt” och att prästen och liturgin garanterar 
att vigseln blir som den ”ska vara” (2009:132-137). Studien behandlar gymnasie- 
och folkhögskoleungdomars bilder av äktenskap och vigsel och bidrar med per-
spektiv från såväl de som önskar en kyrklig som en borgerlig vigsel. I förhållande 
till min studie är det aktuellt att ställa frågan om dessa föreställningar också gäller 
för par som står i begrepp att gifta sig eller om de är typiska för unga, för vilka 
giftermål ligger långt fram i tiden? 

2.3 Bröllop och konsumtion
Ett flertal etnologiska studier behandlar kopplingen mellan konsumtion och 
bröllop. Eva Knuts ”Något gammalt, något nytt – skapandet av bröllopsföreställ-
ningar” (2006), är en avhandling i ämnet. Enligt Knuts ligger skapandet av bröl-
lopsföreställningar till stor del i det materiella som bröllopet omges av. Allt från 
inbjudningskortet till val av hotell för bröllopsnatten har betydelse. Ett bröllop 
inkluderar allt som är kopplat till det; som kläder, mat och gäster. Enligt studien 
ska bröllop idag vara så personliga och stilfulla som möjligt (2006:104). Detta 
gör det ofta till en mycket dyr högtid. Såvitt jag kan utläsa har Knuts intervjuat 
par som har stora bröllop med 50 till 70 gäster och budgetar på 20 000 till drygt 
120 000 kronor.21 Några gifter sig kyrkligt och andra borgerligt. Knuts studie är 
den enda jag känner till, förutom min, som skiljer mellan vigselformerna men 
Knuts gör ingen närmare analys eller jämförelse mellan dem. Det saknas således 
en djupare tolkning av exempelvis motiv till olika vigselformer liksom studier av 
små vigslar. Sådana kunskapsluckor eftersträvar jag att fylla med min studie. 
Några frågor jag önskar besvara är huruvida de föreställningar som Knuts pre-
senterar enbart är knutna till de stora och kostsamma bröllopen eller om de 
också gäller vid små bröllop samt vilken betydelse vigselformen har i skapandet 
av föreställningarna. Dessa diskuteras inte nämnvärt i Knuts studie. 

I boken ”Rit” (2008) visar etnologerna Lynn Åkesson, Karin Salomonsson och 
Charlotta Hagström hur riter som vigsel, dop och begravning kan ta sig ut för 
2000-talets människa. Författarna konstaterar att intresset för riter är stort och 
strävan efter individuella uttryck typiskt för nutidens Sverige. Men valen blir 
desamma eller liknar andras val, vilket gör att det unika blir allmänt. ”För att det 

21 Knuts redogör inte för hur många gäster samtliga par har vid sina bröllop. Av deras budgetar att döma 
tolkar jag det som att samtliga har förhållandevis stora bröllop. Budgetarna är på mellan 20 000 och 
drygt 120 000 kronor. Paret med minst budget (20 000 kronor) hade 90 gäster och gifte sig borgerligt. 
Paret med störst budget (126 000 kronor) hade 70 gäster och gifte sig kyrkligt. 
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individuella och personliga ska bli meningsfullt måste det relateras till etable-
rade mönster och normer”, skriver de (2008:32). Enligt Åkesson m.fl. varierar 
materian över tid men är ändå, som författarna skriver, förvånansvärt hållfast.22 
Tradition kan uppges som motiv för en religiös rit, men författarna tror att riten 
i framtiden måste vara ett evenemang, en speciell upplevelse, för att komma i 
fråga för ett par som inte väljer den av religiösa skäl (2008:98). 

Åkesson och Salomonsson diskuterar den kulturella och kommersiella marknad 
av riter som finns i Sverige i ett kapitel i boken ”Den rituella människan – flerve-
tenskapliga betraktelser” (2010). Inte minst övergångsriter som vigseln tar stort 
utrymme i dags- och veckopress, tv-program och webbsidor. Riter är också en bra 
affärsidé med ett stort materiellt utbud i form av mässor, handbokslitteratur och 
specialiserade nischföretag som marknadsför produkter och hela ritualpaket. Riter 
har blivit en god affär, eftersom det finns en ekonomisk marknad för dem (2010:55). 

Det individuella uttrycket och upplevelsedimensionen beskrivs som centrala 
delar av ritualiseringen i samtliga etnologiska studier som jag nämner här. Ge-
mensamt för dem är också fokuseringen på det materiella, såväl som studieobjekt 
som resultat. Det saknas forskning kring vilka djupare innebörder individualitet, 
upplevelse och materialitet har för människor som gifter sig idag. Är dessa kom-
ponenter centrala för alla som deltar i en så kallad livscykelrit (som exempelvis 
vigseln) eller kan det finnas andra fokus? Det är frågor jag anser behöver besva-
ras och jag ämnar göra det i föreliggande studie.

2.4 Äktenskap som lag och norm
Familj och äktenskap studeras med allt mer kritiska ögon, inte minst ur ett fe-
ministiskt perspektiv. Bröllop kan förstås som en del i ett heterosexuellt norme-
ringsprojekt (Butler 2005). Genusvetaren Anna Adeniji har skrivit avhandlingen 
”Inte den typ som gifter sig? – feministiska samtal om äktenskapsmotstånd” 
(2008), där hon intervjuar kvinnor som väljer att inte gifta sig. Adeniji synliggör 
de normer som gör äktenskapet till en självklar utgångspunkt och något som 
särskilt kvinnor förväntas vilja gå in i. Normerna finns på många plan i samhäl-
let (Adeniji fokuserar på olika typer av medier och svensk lagstiftning) och re-
sulterar bland annat i att de intervjuade kvinnorna upplever att de ständigt 
ifrågasätts och måste försvara sina val. 

Den hegemoniska position som äktenskapet har i förhållande till andra sam-
levnadsformer blir också tydlig i sociologen Catrine Anderssons avhandling 
”Hundra år av tvåsamhet” (2011). Andersson har studerat äktenskapet i statliga 
utredningar under hundra år och konstaterar att denna samlevnadsform står 
modell för hur intima relationer över lag regleras. Äktenskapet har under 1900-ta-
let kompletterats av fler samlevnadsformer (olika former av sambolagar för 
heterosexuella och samkönade relationer) vilket också har inneburit nya gräns-

22 Material som exempelvis guld har ett starkt rituellt värde och är en självklarhet i vigselringar men 
utformningen av ringen förändras (Åkesson m.fl. 2008:42).
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dragningar. Tvåsamhet, äkthet och sexuell normalitet har ersatt heterosexualitet 
som kriterier för att en intim relation ska omfattas av statens beskydd. Eftersom 
äktenskapet fortsätter att utgöra navet i de gränsdragningar som staten gör står 
den fast som norm i det svenska samhället. De normer som Adeniji och Anders-
son synliggör uttrycks även av mina intervjupersoner. Min studie kan bidra med 
ett nytt perspektiv på normernas betydelse för individen.

Sofi Ohlsson-Wijk (2011) har genomför en demografisk studie om vad som kan 
ligga bakom det senaste dryga årtiondets ökade intresse för giftermål i Sverige. 
Ohlsson-Wijk har gjort använt registerdata och gjort livsförloppsanalyser över 
aldrig tidigare gifta kvinnor i Sverige i åldrarna 18-55 år. Förändringar i ålders-
grupper (fler personer i ”giftasbenägna” åldrar), ursprungsland (fler utlands-
födda), utbildningsnivå (fler personer med hög utbildning) och typ av boendeort 
har enligt Ohlsson-Wijk ingen nämnvärd betydelse för ökningen av antalet gif-
termål. Ökat barnafödande samt förändringar på arbetsmarknaden kan förklara 
en liten del av förändringen och Ohlsson-Wijk efterlyser mer forskning kring 
relationen mellan samboende, barnafödande och giftermål (Ohlsson-Wijk 
2011:193-194), vilket min studie kan bidra med (se kap. 5). Eftersom de juri-
diska skillnaderna mellan samboende och äktenskap är förhållandevis små i 
Sverige kan små faktorer avgöra om ett par väljer att gifta sig eller inte. Det kan, 
enligt Ohlsson-Wijk, handla om att giftermål har blivit på modet.

2.5 Sammanfattning
Tidigare forskning tydliggör det heterosexuella äktenskapet som norm i dagens 
Sverige. Bröllop är en del av den växande upplevelseindustrin och materialitet 
liksom autenticitet värderas högt i bröllopskulturen. Mitt bidrag till forskningen 
är att öka förståelsen för hur normer och värderingar inverkar på människors 
beslut att gifta sig och hur detta kommer till uttryck i de intervjuades berättelser 
om vad de har för syfte med att gifta sig och vad giftermålet innebär för dem. Yt-
terligare en fråga som undersöks är vilka konsekvenser olika föreställningar om 
bröllop och giftermål har för brudparens utformning av sina bröllop, med särskilt 
fokus på vigseln. Tidigare forskning visar även att riter som vigseln är en viktig 
länk i relationen mellan Svenska kyrkan och dess medlemmar. Riterna har tolkats 
som en arena för religiositet. Jag anser att kvalitativa studier behövs för att när-
mare förstå vilken betydelse relationen till Svenska kyrkan har för medlemmarna 
när de väljer vigselform samt vad riter som vigseln kan betyda för dem. Förelig-
gande studie kan bidra till en sådan förståelse. Den lilla borgerliga vigseln har inte 
i någon nämnvärd utsträckning undersökts tidigare och jag ser min forskning som 
ett svar på avsaknaden av kunskap kring denna vanligt förekommande vigselform. 
Eftersom flertalet av de intervjuade är nyblivna föräldrar kan även relationen mel-
lan barnafödande och giftermål undersökas. Närmast presenterar jag grunddragen 
i de teorier jag lutar mig mot, och diskuterar, i mina analyser av brudars och brud-
gummars meningsskapande i samband med sina bröllop. 
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3 Bröllop i teori och handling
Bröllopsprocessen berör många delar av människors liv, från det att paren be-
stämmer sig för att gifta sig tills bröllopsdagen är över. En studie av denna pro-
cess tangerar därför också ett flertal olika forskningsfält. Tidigare forskning kring 
bröllop och äktenskap har gett mig en förförståelse i ämnet och lett mig in på 
några teoretiska spår. Men det är framför allt analysen av intervjuerna som gjort 
tydligt för mig vilka teoretiska perspektiv som bör användas för att förståelsen 
av bröllopsberättelserna ska bli så god som möjligt. I det här kapitlet går jag 
igenom grunddragen i de teorier som är centrala i studien. I analysen av det 
empiriska materialet fördjupas det teoretiska perspektivet ytterligare. Analysen 
består av fyra kapitel med rubrikerna: Vägen till äktenskap (kap. 5), Förberedel-
ser för bröllop (kap. 6), Val av vigselform (kap. 7) samt Dags att säga ”ja” (kap.8). 
De fyra kapitlen domineras av olika teoretiska perspektiv. 

Familj och relationer är centrala teman i de intervjuades berättelser, särskilt 
när det handlar om besluten om giftermål (kap. 5) och om hur paren förbereder 
bröllopen (kap. 6). Inom familjesociologin och genusforskningen studeras familj 
och relationer ur olika perspektiv. Sociologerna Anthony Giddens, Ulrich Beck 
och Elisabeth Beck-Gernsheim betonar individualiseringens inverkan på famil-
jelivet och deras teoretiska arbeten är frekvent använda inom familjesociologin. 
Teorierna kan bidra till ökad förståelse för hur intervjupersonerna skapar mening 
i sina relationer – såväl till sin partner som till eventuella barn – samt i äkten-
skapet. Jämställdhet/jämlikhet är enligt teorierna centralt i nutida relationer, 
vilket bekräftas i de intervjuades berättelser.

I berättelserna om hur paren förbereder inför sina bröllop och i deras före-
ställningar om vad en brud och brudgum är (kap. 6) problematiseras denna 
strävan efter jämlikhet. Genusteoretikerna Raewyn Connell23 och Yvonne Hird-
man problematiserar kring de strukturer som enligt dem påverkar relationerna 
mellan män och kvinnor. Deras perspektiv kan öka förståelsen för den spänning 
som blir synlig i förberedelserna inför ett bröllop. Parens vardagliga strävan efter 
jämlikhet i relationen står i kontrast till den romantiska bild av bröllopet (med 
dess stereotypisering av män och kvinnor) som genomsyrar medierna. Genom 
att i analysen av de intervjuades berättelser om sina relationer kombinera teorier 
som fokuserar på subjektet med dem som fokuserar på strukturerna hoppas jag 
nå en balans som är fruktbar.

23 Raewyn Connell var tidigare man och hette då Robert Connell. Jag använder genomgående hennes 
namn som kvinna, alltså Raewyn.
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I bröllopsberättelserna framkommer en tydlig skillnad mellan dem som gifter 
sig kyrkligt och dem som har en borgerlig vigsel (kap. 7, 8). Det gäller bland an-
nat i förståelsen av vigseln och handlingar i samband med denna. Enligt kultur-
sociologen Pierre Bourdieu kan skillnaderna grupperna emellan relateras till 
sociala positioner. Jag lutar mig mot denna teori i analysen av val av vigselform 
och kombinerar den med ett genusteoretiskt perspektiv i de delar av avhand-
lingen som betonar relationen mellan man och kvinna.

I berättelserna om vilken vigselform som paren valt (kap. 7) samt hur de har 
utformat och upplevt vigseln (kap. 8) framträder en komplex bild av religion och 
människors relationer till Svenska kyrkan. Paul Heelas, Linda Woodheads och 
Ina Rosens religionssociologiska perspektiv kan vidga förståelsen för de inter-
vjuades förhållanden till religion och kyrka. Samtliga lyfter fram fokuseringen 
av individen (subjektet) som ett utmärkande drag i dagens västerländska sam-
hälle.

Beträffande vigseln som rit (kap. 8) synliggör intervjupersonernas berättelser 
deltagarnas olika förhållningssätt och tolkningar. Det handlingsteoretiska per-
spektiv som Catherine Bell, Caroline Humphrey och James Laidlaw förespråkar 
är individfokuserat och öppnar för ökad förståelse för hur brudparen skapar 
mening i vigseln. 

De olika teorierna fokuserar i olika hög grad på spänningen mellan individ/
aktör och struktur. Detta är ett medvetet val från min sida. Jag håller med so-
ciologen Thomas Johansson när han apropå individualiserade perspektiv på 
familjeliv skriver att ”om vi ska använda modernitetsteorin måste den kombine-
ras och adderas med någon form av sociokulturell förståelse för familjen” (Jo-
hansson 2009:167).24  Det handlar bland annat om att analysera hur individu-
aliseringen slår olika beroende på social grupp och statusskikt i samhället. I min 
studie bidrar Connell och Hirdman med en förståelse för strukturers inverkan 
på individen i skapandet av man och kvinna. Bourdieus teori fokuserar på rela-
tioner mellan människor i olika sociala positioner. Från sin kultursociologiska 
horisont försöker Bourdieu mjuka upp gränserna mellan individ och struktur. 
Enligt min uppfattning kan dessa perspektiv på ett fruktbart sätt balansera, och 
till viss del kombineras med, den individ/aktörsaspekt som ovan nämnda famil-
jesociologer, religionssociologer samt ritteoretiker betonar. 

3.1 Den moderna familjen
Sociologerna Anthony Giddens, Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim har 
i hög grad påverkat den familjesociologiska forskningen i Sverige (Roman 
2004:125, Johansson 2009:12). Deras teorier utvecklades under senare hälften 
av 1900-talet, en tid av stora demografiska förändringar i framför allt nord-
västra Europa, där mycket tydde på att familjen som social institution höll på att 

24 Med modernitetsteori menar Johansson här bl.a. Giddens och Beck-Gernsheims aktörfokuserade 
teorier kring dagens familjeliv.
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försvagas (Surkyn & Lesthaege 2004, van de Kaa 2002). Antalet giftermål mins-
kade stadigt i nordvästra Europa och fler par valde att leva samboende.25 Även 
antalet skilsmässor ökade. Barnafödandet minskade och åldern för förstföderskor 
steg (Ohlsson-Wijk 2011). Såväl Giddens som paret Beck & Beck-Gernsheim 
anser att värderingsförändringar som ökad individualisering och avtraditionali-
sering har orsakat de demografiska omvälvningarna. Under 2000-talet har gif-
termålen åter ökat i flera nordiska länder, särskilt i Sverige men övriga nämnda 
demografiska förhållanden kvarstår. 

Nya familjemönster
I ”Intimitetens omvandling” (1992/2005b) beskriver Giddens de förändringar 
som familjen gått igenom sedan förmodern tid. En grovt skisserad bild av dessa 
förändringar visar att 1600-talets familj framför allt var en ekonomisk enhet där 
ojämlikheten mellan män och kvinnor låg inneboende i själva strukturen. Under 
slutet av 1700-talet formades idén om den romantiska kärleken och par började 
gifta sig av kärlek. En viktig del i den romantiska kärleken var ”uppfinningen av 
moderskapet” (2005b:45). Kvinnan som mor idealiserades starkt och ”två-köns”-
modellen förstärktes när det gällde verksamhet och känslor. Den romantiska 
kärleken byggde på passion, där kvinnor och män var mystiska varelser för var-
andra. Under mitten av 1900-talet startade kvinnans sexuella frigörelse vilket 
gjorde att den romantiska kärlekens ideal fragmentiserades. Den sammanflö-
dande kärleken, som dagens relationer enligt Giddens har som ideal, handlar 
om att öppna sig själv för den andre. Denna kärlek är aktiv och tar avstånd från 
den romantiska kärlekens tankar om ”för evigt”, eller ”den enda”. Giddens tolkar 
dagens höga skilsmässotal som en följd av, snarare än en orsak till, den sam-
manflödande kärlekens framväxt. ”Ju mer den sammanflödande kärleken kon-
solideras som reell möjlighet, desto mer förlorar det i betydelse att finna en 
’speciell person’, och desto mer är det den ’speciella relationen’ som räknas”, 
skriver Giddens (2005b:60-61). 

Giddens anser att äktenskapets innebörd har förändrats dramatiskt under 
1900-talet, från att närmast ha betraktats som ett naturtillstånd till att bli en 
skalinstitution. Med det menas att institutionen har kvar sitt gamla namn trots 
att dess inre karaktär har förändrats. Det gifta paret var tidigare bara en del av 
hela familjesystemet. Idag är paret familjens kärna och det är paret som avgör 
vad äktenskapet innebär för dem. Förändringen skedde i och med att familjens 
ekonomiska roll reducerades till förmån för kärlek och sexuell attraktion. Idag 
signalerar ingåendet av ett äktenskap att paret har en stabil relation och också 
kan förväntas fördjupa denna stabilitet eftersom man öppet deklarerar sitt åta-
gande. Däremot, skriver Giddens, är äktenskapet inte det enda sättet att visa att 

25 År 1966 gifte sig 61 101 par i Sverige. 1998 gjorde ungefär hälften så många detsamma: 31 598 par. 
Den nedåtgående kurvan avviker starkt år 1989 då 108 919 par gifter sig i samband med att lagen för 
änkepension ändras (SCB 2011a).
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man är ett par (Giddens 1999/2003:66-68). Jag får anledning att diskutera Gid-
dens teoretisering kring dagens relationer i samband med analysen av de inter-
vjuades berättelser om hur de motiverar och tänker kring ingåendet av äktenskap. 
Är det verkligen så att den romantiska kärleken inte längre är ett ideal, och vilka 
konsekvenser får det i så fall för hur de intervjuade ser på den kyrkliga vigselns 
löften om evig trohet? Och äktenskapet – är innehållet så individuellt som Gid-
dens hävdar eller finns det något gemensamt som dagens brudpar fyller formen 
med?

Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim ser samma förändring av synen på 
familj och kärlek som Giddens gör. I ”The Normal Chaos of Love” (1995) skriver 
de om hur dagens familjer starkt påverkas av nutidens individualiseringspro-
cess.26 Idag går det inte att definitivt säga vad äktenskap, kärlek eller familj 
innebär. Dess innehåll, moral, förväntningar och normer är specifik för varje 
enskild individ och relation. Vad författarna dock tycker sig se är att familjen 
alltmer förlorar sin kraft som sammanhållande enhet och istället blir en mötes-
plats för enskilda individer, vilka i bästa fall har gemensamma mål och intressen. 
Men även om familjen som enhet blir mer skör förlorar den inte sin dragnings-
kraft. Trots ökade skilsmässotal vill många gifta sig och efter separationer bilda 
nya familjer. Författarna beskriver kärleken som den sekulära tidens religion 
(Beck & Beck-Gernsheim 1995:173). 

Det ensidiga fokuset på individen har under senare år fått kritik från olika håll 
inom forskarvärlden. Empiriskt inriktade forskare kritiserar individualiserings-
teoriers beskrivningar och analyser av den sociala verkligheten för att vara över-
drivna och till och med felaktiga. De anser att familjen är trögrörlig. Sociologen 
Lynn Jamieson visar exempelvis att familj och sexualitet i hög grad påverkas av 
den brist på jämställdhet som råder. Den individualisering som sker slår olika i 
olika sociala skikt, klasser och grupper. Det existerar alltså fortfarande domine-
rande strukturer vilka gör att individen inte är särskilt fri. Jamieson anser att 
Giddens saknar en mer djupgående analys av intimitetens villkor och förutsätt-
ningar (Jamieson enligt Johansson 2009:17). Sociologerna Julia Brannen, Eng-
land, och Ann Nilsen, Norge, riktar liknande kritik mot Beck och Beck-Gernsheim. 
De förra menar att människors berättelser om sina liv kan vara färgade av den 
individualiserade och reflexiva diskurs som råder i samhället medan det liv de 
faktiskt lever är mer präglat av strukturella krafter. Så kan exempelvis unga kvin-
nor tänka att de lever jämställt och har möjlighet att välja. De ignorerar rådande 
genusstrukturer i sina berättelser, även om kvinnorna i sina liv ständigt påverkas 

26 Individualiseringsteorin utvecklas av Beck och Beck-Gernsheim i boken ”Individualization ” (2002). 
Författarna betonar globaliseringens inverkan på samhälle och individ och beskriver två former av 
individualisering: individuell respektive institutionell individualisering. Den förstnämnda innebär att 
de traditionella relationsbanden (som styrdes av släktband, bygemenskap, religion och klass) minskar 
i betydelse. Individen börjar forma sitt eget liv och bestämmer själv över vilka hon vill ha relation till. 
Den institutionaliserade individualismen innebär att samhällets institutioner byggs upp utifrån en 
individstruktur och inte utifrån den tidigare så självklara familjestrukturen.
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av dem (Brannen & Nilsen 2003:28). Jag ser liknande tendenser bland de kvin-
nor jag har intervjuat. Genom att i analysen kombinera olika teorier, kan jag 
synliggöra den komplexa bild av dagens relationer som en alltför ensidig betoning 
av aktörsaspekten riskerar missa.

Barnets betydelse
Giddens analys av familjen fokuserar uteslutande på relationen mellan man och 
kvinna. Därigenom försummar han, enligt min mening, betydande komponenter 
i dagens relationer. Eventuella gemensamma barn är en sådan faktor. Jag får 
anledning att diskutera detta vidare i kapitel 5, där barnen visar sig ha stor be-
tydelse för hur mannen och kvinnan relaterar till varandra. 

I Beck och Beck-Gernsheims analys av dagens familjer är barnet däremot 
centralt. I en tid av flyktiga relationer innebär barnet en stadga som föräldern 
inte kan finna någon annan stans i samhället. ”The more other relationships 
become interchangeable and revocable, the more a child can become the focus 
of new hopes – it is the ultimate guarantee of permanence, providing an anchor 
for one’s life”, skriver författarna (Beck & Beck-Gernsheim 1995:73). Det hopp 
som nämns här kan exempelvis vara att genom barnet komma närmare sin 
partner. Barnet ger en förankring i tillvaron och skapar mening. Att ha ett barn 
och ta hand om det kan utgöra kärnan i en förälders existens (Beck & Beck-
Gernsheim 1995:105-107). Beck och Beck-Gernsheim har emellertid kritiserats 
för att ha en idealiserad bild av relationen mellan förälder och barn. Sociolo-
gerna Carol Smart och Bren Neale (1999) skriver att ”the authors do not dif-
ferentiate between the perception of a child as provider of permanent uncon-
ditional love and the actuality of parent-child relationships” (1999:17-18). 
Relationen mellan förälder och barn är inte med automatik så kärleksfull som 
Beck och Beck-Gernsheim beskriver den, hävdar Smart och Neal. Jag håller 
med om att det är felaktigt att förutsätta att nämnda relation karaktäriseras 
av ovillkorlig kärlek. I mina intervjupersoners berättelser beskrivs dock barnen, 
av såväl män som kvinnor, som viktiga länkar av mening och kärlek inom 
familjen. Becks och Beck-Gernsheims teori är ur det perspektivet ett redskap 
i förståelsen av barnens roll i de intervjuades familjer liksom i själva äkten-
skapet. 

I ”Reinventing the Family” (2002) visar Beck-Gernsheim hur familjelivet 
följer mönster i övriga samhället – mer instabilitet, mer förändring och fler 
övergångsstadier under en människas livsväg. Kärnfamiljen blir allt mindre 
vanlig eftersom andra livsstilar och typer av relationer utvecklas vid sidan av den. 
Familjen binder människor samman, inte för hela livet men för en tid. Det mo-
derna livet karaktäriseras av en ständigt pågående process där individen själv 
bygger sitt liv. ”From the normal biography to the ”do-it-yourself” biography: 
this is the hallmark of modernity”, skriver Beck-Gernsheim (2002:41). Även om 
familjestrukturerna blivit mer luddiga tror Beck-Gernsheim att familjen även i 
framtiden lever vidare, fast i nya former. ”For processes of indiviualization ge-
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nerate both a claim to a life of one’s own and a longing for ties, closeness and 
community”, skriver hon (2002:8). 

Risk och reflexivitet
Beck-Gernsheim hävdar att individualiseringen har medfört riskfyllda friheter 
som varje människa måste förhålla sig till. De ökande riskerna ger flera konsekven-
ser. Den kanske viktigaste är att individen, i en strävan efter trygghet, planerar 
livet in i minsta detalj (2002:43). Giddens har samma analys och han anger risker 
som ett av nutidens kännetecken. Den som lever i ett risksamhälle vet att varje 
handling innebär både möjligheter och faror: oavsett om det handlar om en män-
niskas personliga äktenskap eller ett folks val av regering. Genom att reflexivt väga 
olika kunskaper mot varandra kan individen ”välja” sin framtid. Problemet är att 
all kunskap är så expertinriktad att den ändå blir svår för ”mannen på gatan” att 
greppa. Detta gör att många upplever att allt går fort, att ”världen skenar” (Giddens 
1991/2005a:43). I själva verket påverkas individen inte bara av sin omvärld. Hon 
är själv med och skapar den. Individers intentioner, motiv och livsplaner utformas 
hela tiden i ljuset av den vidare sociala kontext de tillhör och medverkar till att ge 
form åt (Johansson 1995:61). Kritiker menar dock att det ligger en paradox i på-
ståendet om ökad planering, eftersom en framtid som är möjlig att planera måste 
vara tämligen förutsägbar (Brannen & Nilsen 2003). I fråga om giftermål visar min 
analys att intervjupersonerna strävar efter trygghet men detta får till viss del kon-
sekvenser som går på tvärs mot Beck-Gernsheims och Giddens tolkningar av si-
tuationen. Medan de senare förstår giftermålet som ett högst riskfyllt projekt som 
allt fler värjer sig för att gå in i visar mina studier att de som gifter sig gör det för 
att få ökad trygghet. De ser det alltså inte främst som en risk. 

Ökad jämlikhet?
Giddens beskriver den öppna relationen27 som nutida pars ideal. Det är ”ett 
förhållande som bygger på emotionell kommunikation, och där själva behåll-
ningen av en sådan kommunikation är det främsta skälet till att relationen består” 
(2003:68). De externa kriterierna har alltså upplösts och förhållandet existerar 
enbart på grund av de fördelar som det i sig kan erbjuda (2005a:15). För att 
hålla kvar banden till den andre krävs det att individen har en viss typ av själv-
förståelse. Detta gör det öppna förhållandet till en central miljö för individens 
byggande av en reflexiv identitet (2005a:221). Förhållandet förändras därmed 
också i takt med individens personliga utveckling. Det öppna förhållandet förut-
sätter en känslomässig demokrati med tydliga paralleller till den offentliga de-
mokratin. Ett bra förhållande är ett jämbördigt förhållande där båda tar ansvar 
för relationen  (2003:70). Giddens ser tecken på att nutida relationer är mer 
demokratiska än de var i tidigare generationer. 

27 Giddens använder begreppet pure relations vilket även kan översättas till exempelvis rena eller äkta 
relationer. 
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Beck & Beck-Gernsheim (1995) har en delvis annan syn på sakernas tillstånd. 
Nu är anarkismens och frihetens tid, då människan kan göra sig fri från indu-
strialiseringens stereotypa könsroller, skriver de, men förändringsprocessen har 
just startat. Konflikterna mellan könen är fortfarande många och bygger på att 
gamla beteenden delvis är kvar. Männen talar om jämställdhet men gör inte 
mycket för att förändra mönstren vilket skapar stora svårigheter. Strävan efter 
jämställdhet fortsätter dock och de gamla givna könsuppdelade rollerna har 
ersatts av förhållanden som bygger på förhandlingar. Fasta normer för vem som 
ska göra vad, när och hur, saknas. Den förhandlingssituation som Beck-Gernsheim 
nämner uppmärksammas också av Giddens. Den är enligt honom ett karaktäris-
tiskt drag av dagens idealrelation. Förhandlingarna blir även synliga i de av mig 
intervjuade brudparens berättelser om förberedelser inför sina bröllop liksom i 
deras diskussioner kring olika beslut som tas i samband med giftermålet. 

Under 2000-talet har nämnda beskrivningar av nutida relationer problema-
tiserats. Statistiskt inriktad familjeforskning visar att det fortfarande finns stora 
skillnader mellan mäns och kvinnors villkor och möjligheter. Kärnfamiljen är 
fortsatt stark och utnyttjandet av föräldraförsäkringen samt fördelningen av 
hemarbetet skiljer sig tydligt åt mellan olika klasser. De kvalitativa studierna av 
familjen visar å andra sidan en större mångfald och mer komplexitet. Här synlig-
görs bland annat individualiseringens inverkan på faderskapet vilket kan skapa 
mer jämställda familjemönster (Nordberg 2001, Bekkengen 2003, Aarseth & 
Olsen 2004). Jag kommer in på exempel från denna forskning i kapitel 5.2. I min 
studie blir det tydligt att familjelivet inte är fullt så individualiserat som Giddens 
och Beck-Gernsheims teorier ger sken av. Individualiseringen slår olika från 
individ till individ, bland annat beroende på kön och relation till det omgivande 
samhället. En teoretisk förståelse för strukturers betydelser för individen anser 
jag är nödvändig att använda i en reflexiv studie som denna. Jag går därför vi-
dare med en presentation av genusteorier, där strukturers inverkan på skapandet 
av man och kvinna uppmärksammas, samt därefter kultursociologisk teori, i 
vilken betydelsen av olika sociala positioner synliggörs.

3.2 Att göra genus 
Den australiensiska sociologen Raewyn Connell och den svenska historikern 
Yvonne Hirdman har båda en interaktionistisk syn på genus. Genus skapas i 
relationen mellan människor och deras sociala omgivning. I min studie är Con-
nells teori om olika dimensioner av genus central, liksom Hirdmans begrepp 
genuskontrakt.  

Kroppslig process
I boken ”Om genus” (2002/2003) skriver Raewyn Connell om skapandet av genus 
som en kroppslig process. Människor är både objekt för sociala praktiker (t.ex. 
olika lön mellan män och kvinnor) och aktörer i sociala praktiker (hur män och 
kvinnor agerar, t.ex. att kvinnor sköter hushållsarbetet samtidigt som de arbetar). 
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Med sina handlingar upprätthåller de hela tiden de sociala strukturer som gör dem 
till män och kvinnor. Connell beskriver det som att kroppsliga processer och so-
ciala strukturer förenas i ett kretslopp. Hon kallar skeendet för socialt förkropps-
ligande. Men varje individ har sin personliga livsbana som skapar förutsättningar 
för nya praktiker. Människor handlar alltså på ett sätt som bryter med struktu-
rerna, vilket kan leda till att strukturerna utvecklar kristendenser (2003:22). Det 
är ”inre motsägelser eller tendenser som underminerar de rådande mönstren och 
framtvingar en förändring av själva strukturen” (2003:97). De nämnda kretsloppen 
förändras därför med tiden och läggs till den historiska process som formar vårt 
samhälle (2003:67-69). Såväl enskilda individer som grupper, institutioner och 
hela komplex av institutioner ingår i processen kring socialt förkroppsligande. 

Genom att beskriva genus som en ständigt pågående process, något som blir 
till genom mänsklig interaktion, tar Connell avstånd från tankar på att genus har 
ett biologiskt ursprung eller att det ligger fast i människors liv eller personlighe-
ter. Genus har alltså ingenting med biologi att göra. Däremot, hävdar Connell, 
riktar sig samhället på en rad olika sätt till människors kroppar och spelar på de 
biologiska skillnader som finns mellan män och kvinnor. I min studie blir såväl 
rekonstruktionen av genus som försöken att förändra genuskonstruktionen syn-
liga, inte minst i berättelserna om förberedelserna inför bröllopet (kap. 6). Con-
nells teori bidrar här till en fördjupad förståelse av relationen mellan de inter-
vjuade männen och kvinnorna. 

Genusrelationer 
Enligt Connell har alla institutioner fasta arrangemang kring genus, vilka ger 
olika uppgifter och roller åt män och kvinnor. Det kan exempelvis vara särskilda 
kvinnoyrken och mansyrken, flickskolor, pojkskolor osv. Ett mönster i genusar-
rangemang kallas för genusregim. Genusregimen ingår i en större genusordning. 
Oftast överensstämmer genusregimen i en viss institution med den allmänna 
genusordningen (2003:76). Alla former av genusarrangemang, oavsett om det 
handlar om institutioners genusregimer eller samhällens genusordningar, har 
med relationer att göra. 

Strukturer i genusordningen håller tillbaka individuella uttryck. För att uppfat-
tas som man eller kvinna förutsätts det att man uppträder på ett visst sätt. Alla 
människor är med och skapar och återskapar dessa strukturer. Genusrelatio-
nerna är inte alltid direkta mellan kvinnor och män utan kan vara indirekta och 
till exempel gå via TV eller Internet. Relationer man och man emellan respek-
tive kvinna och kvinna emellan är också genusrelationer, ex inom en maskulin 
hierarki av män. Genusrelationer skapas hela tiden. ”Om vi inte skapar dem, 
existerar de inte”, skriver Connell (2003:76).

Hegemonisk maskulinitet

I sin forskning kring maskuliniteter har Connell utvecklat begreppet hegemonisk 
maskulinitet. Det är det manlighetsideal som står högst i rang och som alla andra 
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maskuliniteter på något sätt måste förhålla sig till. Eftersom den hegemoniska 
maskuliniteten ständigt förändras kan män behålla sin dominanta position i 
förhållande till kvinnor. Connell definierar hegemonisk maskulinitet som ”den 
konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret 
på frågan om patriarkatets legitimitet” (Connell 1995/2008:115). Enligt Connell 
finns det alltså multipla maskuliniteter, vilka har olika relationer i olika masku-
lina miljöer. Den hegemoniska maskuliniteten dominerar och accepteras av de 
flesta i samhället. Men Connell hävdar att hegemonin alltid är utmanad och 
ifrågasatt och därför ständigt måste förändras för att kunna behålla sin legitimi-
tet. Även om få män lever upp till det normativa idealet kan de dra nytta av 
maskulinitetens hegemoni och genom den få fördelar som kvinnorna i sin un-
derordnade ställning inte har. Få män visar idag öppen auktoritet eller brukar 
våld mot kvinnor men Connell anser att deras långtgående kompromissande med 
kvinnorna är ett sätt att behålla sin överordning. Genom att visa respekt för sin 
fru och inte slå henne eller på andra sätt visa dominans får mannen utdelning av 
patriarkatet (2008:117-118). Min studie ger exempel på dessa förhandlingar om 
makt och särskilt tydligt blir det när paret ska välja vilket/vilka efternamn de ska 
ha efter giftermålet. Connells maskulinitetsteori tillämpas också inom andra 
områden i studien. Den hegemoniska maskuliniteten framträder bland annat i 
de intervjuade männens berättelser om barn och familj, där ett nytt ideal går att 
skönja (se vidare kap. 5.2).

Sedan teorin om hegemonisk maskulinitet utvecklades på 1980-talet har den 
varit central inom forskning kring maskuliniteter men den har också stött på en 
hel del kritik. Genom att fokusera på mannen och dennes relation till andra män 
riskerar teorin att missa den betydelse som kvinnor har i skapandet av manlighet, 
hävdar kritiker (Brod 1994). Lösningen på problemet är enligt Connell att alltid 
ha ett relationellt perspektiv till genus (Connell & Messerschmidt 2005:837) och 
även uppmärksamma kvinnors praktiker (2005:848). Min studie kan bidra med 
ett sådant perspektiv, vilket blir särskilt tydligt i den empiriska del som behand-
lar brudparens fördelning av arbetet med bröllopsförberedelserna. Här vill jag 
också synliggöra en aspekt som jag anser varit otydlig hos Connell men som hon 
i sin omarbetade teoretisering kring begreppet (Connell & Messerschmidt 2005) 
delvis kommit till rätta med. Det handlar om huruvida flera olika hegemoniska 
maskuliniteter kan finnas på samma gång i ett samhälle. Detta framgick inte klart 
i Connells första genomarbetning av teorin och hon bemöter kritiken genom att 
dela upp analysen av konceptet på tre nivåer: lokal, regional och global nivå. 

I min studie blir den första, och till delar även den andra, nivån synlig. Den 
lokala nivån innefattar interaktioner inom familjen och organisationer medan 
den regionala nivån rör en kultur eller ett land. Den tredje, globala nivån, berör 
hela världen (2005:849). På lokal nivå kan det finnas flera hegemoniska masku-
liniteter. Dessa liknar varandra, vilket delvis beror på samspelet med den sam-
hällsövergripande genusdynamiken. Kvinnors agerande påverkar hur den hege-
moniska maskuliniteten utvecklas och eftersom kvinnors genuspraktiker liknar 
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varandra så gör de manliga idealen detsamma. Om den regionala hegemoniska 
maskuliniteten skriver Connell att den ” provides a cultural framework that may 
be materialized in daily practices and interactions” (2005:850). Detta maskuli-
nitetsideal finns enbart i en version inom regionen och kan betraktas som en 
symbolisk modell i en specifik kultur eller ett land. Ingen hegemonisk maskuli-
nitet förblir evig, alla förändras i takt med att relationerna mellan könen gör det. 
Jag kommer i min studie in på olika förståelser av vad som karaktäriserar den 
hegemoniska maskuliniteten i Sverige idag.

Dimensioner av genus
Connell beskriver fyra dimensioner av genus i det moderna samhällets genusre-
lationer. De fyra dimensionerna blandas ständigt i diverse mänskliga hand-
lingar. Connell anser det ändå vara viktigt att dela upp dem. Det är lätt att fors-
kare annars lägger mest uppmärksamhet vid enbart en sida av genusrelatio-
nerna, vilket enligt Connell är att förenkla genussystemet. Dimensionerna kan 
också förklara vad som gör att människor kan uppleva diskrepans i genuslogiken, 
som om en del av livet följer en logik och en annan del följer en annan. 

Maktrelationer kan handla om såväl organiserad, institutionaliserad makt 
som diffus, diskursiv makt. Den förstnämnda gäller allt från enskilda mäns makt 
över kvinnor till att makten i genusrelationerna finns inbäddad i statliga system. 
Diskursiv makt är den makt som utövas genom människors sätt att tala, skriva 
och skapa sig föreställningar. Den diskursiva makten har ”direkta effekter på 
människors kroppar i form av ’disciplin’, liksom på deras identiteter och deras 
uppfattning om den egna platsen i världen” (Connell 2003:82). Ex: Diskursen 
om mode och skönhet placerar kvinnorna i rollen som konsumenter, inför god-
tyckliga regler för hur kvinnor ska se ut och påverkar kvinnor på olika sätt. 

Produktionsrelationer handlar till stor del om den könsbaserade arbetsdel-
ningen. I yrkeslivet är vissa yrken tydligt förknippade med ett visst kön. Arbets-
delningen i hemmet är fortfarande ojämlik och kvinnor gör de flesta av uppgif-
terna. 

Känslomässiga relationer hänger ofta samman med maktrelationer och ar-
betsdelning men följer även sin egen logik. Känslomässiga relationer kan vara 
positiva eller negativa, och ibland både och på samma gång. Det handlar om 
bindningar eller engagemang. Hushållen i dagens västerländska samhällen byg-
ger enligt Connell på individuella bindningar mellan två personer. Detta ideal 
förs fram i massmedier och populärkultur, där kärlek och romantik är centralt. 

Symboliska relationer genomsyrar hela samhället, vilket är en värld av mening 
och symbolik. Orden ”kvinna” och ”man” bär på en rad förutsättningar, tolk-
ningar och förutfattade meningar som byggts på genom historien. Språk, kläder, 
gester, medier m m innehåller symboler för genusrelationerna. I de symboliska 
relationerna ingår också reglerna för genusbestämning, alltså hur en person 
(eller handling) blir tilldelad en genuskategori (2003:78-91). Jag kommer att 
visa att samtliga dimensioner av genusrelationerna finns med i ett brudpars 
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förberedelser inför sitt bröllop och jag lutar mig mot teorin i tolkningen av de 
intervjuades berättelser om arbetsdelningen i samband med bröllopet, samt de 
föreställningar de har kring brud och brudgum. 

Genuskontrakt
Den tidigare nämnda svenska historikern Yvonne Hirdman använder begreppet 
genuskontrakt för att beskriva de förväntningar som enligt henne finns på hur 
män och kvinnor ska vara mot varandra.28 Med genuskontrakt menar Hirdman 
”en kulturellt	nedärvd,	styrd	överenskommelse av könens gemensamma sam-
mandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter” (Hirdman 
2001:84). Det är alltså både män och kvinnor som tvingas in i de stereotypa 
strukturerna. Begreppet kontrakt anger samtidigt att det finns möjligheter till 
förhandling men också att det går att få ut fördelar av den styrda överenskom-
melsen. Vidare finns det i kontraktsbegreppet en förståelse av en intim relation 
mellan ”aktör” och ”struktur”. Hirdman beskriver innehållet i det historiska, 
stereotypa genuskontrakt som dagens kontrakt grundar sig i. Det historiska 
kontraktet innebar att mannen skulle ta hand om kvinnan. Detta gjorde henne 
underordnad mannen. Hon skulle föda barn, ta hand om familjen och sköta 
hemmet. Mannens plats var i offentligheten och han avgjorde hur stor inblick i 
denna värld kvinnan skulle få. Män och kvinnor hade enligt kontraktet skilda 
positioner och närmast kontrasterande förutsättningar. Allt kvinnan gjorde gick 
via mannen, vilken både förkroppsligade och förmedlade den stora världen. 
Kvinnan skulle finnas tillhands, för honom. Kontraktet har genom historien 
framstått som något självklart, närmast biologiskt, och har i förmoderna samhäl-
len samverkat med de ekonomiska, politiska och kulturella krafterna 
(2001:98).”Det stereotypa genuskontraktet är den situation som skapar förutsätt-
ning för genusbunden rationalitet, för upprepning, tradering och bekräftelse av 
världens naturliga ordning”, skriver Hirdman (2001:94).

Få kontrakt varar för evigt. Hirdman visar hur kapitalismen och den ökande 
demokratin sedan 1700-talet och framåt icke-intentionellt släppt in kvinnorna 
på sina arenor. Kvinnor tar plats på fabriksgolv och i feministiska politiska rö-
relser. Situationen skapar en processuell genuskonflikt vilken leder till en grad-
vis förändring av genuskontraktet.29 Under 1960-70-talet formas ett jämlikhets-
kontrakt på politisk nivå, vilket river Per Albin Hanssons i hög grad könsstereo-
typa folkhemskontrakt från sent 1920-tal i bitar. ”Inom loppet av ett par decen-
nier förändras den politiska, manifesta genusordningen från denna stereotypa 
vision av gamla Han och Hon, till ett jämlikhetskontrakt mellan moderna män-
niskor med samma möjligheter, skyldigheter, ansvar och rättigheter såväl 
hemma som i arbetslivet”, skriver Hirdman (2001:172). Samtidigt lever det 

28 För en reflektion över begreppet genuskontrakt och dess historia, samt kritik av det, se Hirdman 2000.
29 För en utförlig beskrivning av processen, se Hirdman 2001.
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gamla kontraktsparet ännu vidare i flera avseenden. Kvinnor gör fortfarande det 
mesta hemarbetet, arbetar deltid och objektifieras i medierna. Situationen är 
möjlig eftersom samhället, enligt Hirdman, bygger på en maktordning mellan 
könen och sådana stabila grunder ruckas inte så lätt. Särskiljandet mellan könen 
finns såväl i arbetsdelningen som i föreställningar om det manliga och det kvinn-
liga. Uppdelningen skapar mening för individen eftersom den hjälper henne att 
orientera sig i världen efter sysslor, platser, sorter (2004:118). Men i kontraktet 
finns också ett frö till konflikt. Män och kvinnor försöker tänja gränserna för att 
få ut så mycket som möjligt till sin egen fördel (2004:122).

”När genus artikuleras finns risk för att genus extremiseras”, skriver Hirdman 
(2001:182). Det är också vad hon anser har skett. Jämställdhet är idag en produkt 
med stor efterfrågan. Man och kvinna beskrivs inte längre som jämlika utan som 
några som står jämte varandra (jämställda).30 Det innebär också att de två åter 
kan beskrivas som väsensskilda, ”män från Mars och kvinnor från Venus”. Hird-
man ger medierna stort ansvar för återlanseringen av de stereotypa bilderna, där 
kvinnors sexualitet är den som framför allt exponeras. Det specifika för nutida 
genuskonstruktion är att kvinnor själva i hög grad bidrar till den ”hor-” och ”mor-
ifiering” som enligt Hirdman är en del av särartsbygget. Hirdman förstår situa-
tionen som en konsekvens av att kvinnor tar plats i de offentliga rummen. De 
kvinnor som kommer fram är ofta en variant av män, fast lite sämre (2001:194). 
Det skapas ett tillägg till det normala (mannen), kvinnan får egna rum vilket i 
sin tur per automatik skapar ”vi” och ”dom” – män och kvinnor. Det sker inte 
minst i medierna, där allt fler ”kvinno-” läggs till kvällstidningarna och det pro-
duceras nya magasin för ”Henne”. Där skriver kvinnor för kvinnor om kvinnor. 
Denna ”kvinnokultur” bygger på och utnyttjar underordningens strategier 
(2001:188). ”Att göra genus har i hög grad blivit ett kvinnojobb, en egen specia-
litet som vi också skulle kunna beteckna som en pervertering av den nya rörlig-
heten i världen som kvinnor har – även det en av integreringens icke avsedda 
konsekvenser”, skriver Hirdman (2001:201). 

Inom bröllopssfären är exploateringen av kvinnokulturen tydlig genom alla 
bröllopsmagasin, bröllopssidor på Internet och TV-program som samtliga ap-
pellerar till kvinnan. Deras påverkan på blivande brudar blir synlig i min studie. 
Samtidigt, skriver Hirdman, är kvinnor idag emanciperade och även män börjar 
bli intresserade av att tala om jämställdhet och göra maktanalyser. Kanske har 
underordningen inte blivit större än tidigare, utan synligare. Kanske är stereo-
typerna starkast i medierna medan människors faktiska liv i högre grad bygger 
på jämlikhet, skriver Hirdman. Och samtidigt som kvinnor i offentligheten i hög 
grad härmar männen, som en strategi för att få komma åt makt, förtunnas man-
nen som norm. Det är inte längre självklart att läkaren, polisen eller professorn 

30 Hirdman använder begreppet jämlik istället för jämställd. Jag håller med henne om att begreppet 
jämlik på ett bättre sätt beskriver vad som idag eftersträvas i många relationer och använder begreppet 
i mina analyser. Däremot använder mina intervjupersoner begreppet jämställd. 
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är en man (2001:200-202). Hirdman tror på en mer jämlik framtid i sammanhang 
där det olika försvagas och det lika förstärks, i områden där gränsöverskridanden 
sker (2004:128). Mina analyser går i linje med Hirdmans tes att underordning-
en blivit mer synlig i offentligheten men att jämlikhet eftersträvas i de vardag-
liga relationerna mellan män och kvinnor. Detta ställer också till besvär för 
framför allt kvinnorna i deras förberedelser för bröllopen där en jämlik arbetsdel-
ning är svår att upprätthålla i en bröllopsdiskurs som i långa stycken bygger på 
ojämlik maktbalans och på särskiljandet av man och kvinna.

Men jag vill också rikta viss kritik mot Hirdmans kontraktsmodell, som enligt 
min mening riskerar skymma den komplexitet som genusrelationerna innebär. 
I likhet med Connell menar jag att det finns flera dimensioner av genus genom 
vilka människors liv påverkas på olika sätt. Relationen mellan man och kvinna 
inom ett par är dynamisk och kan på en del områden vara jämlik medan andra 
delar innehåller en maktobalans. Förhållandena kan också förändras snabbt 
beroende på situation. Denna komplexitet riskerar döljas i en förståelse av rela-
tionen som ett kontrakt, upprättat av två jämbördiga parter. Ett kontrakt löper 
under en viss tid och varje part är under denna tid bunden att hålla sig till kon-
traktet. Så fungerar det inte i mänskliga relationer. Men Hirdmans modell har 
också starka fördelar, vilka gör att jag finner den användbar i studien, främst 
därför att den synliggör både mannens och kvinnans delaktighet i skapandet av 
genus. Genom sina handlingar medverkar båda könen till upprätthållande och 
förändring av genusrelationerna. Kontraktsmodellen är tänkt att användas som 
ett analytiskt redskap (Hirdman 2001) och som sådant anser jag att den fungerar 
väl, särskilt i kombination med Connells mer komplexa teori.

Jag menar att Connells och Hirdmans perspektiv på genus kan öka förståelsen, 
inte enbart för de intervjuades relationer till sina respektive partners, utan 
också för äktenskapet som institution och bröllop som social företeelse. Eftersom 
relationen mellan man och kvinna är central såväl inom äktenskapet som i den 
rit som konstituerar denna institution, bör de strukturer som genusforskarna 
belyser ha betydelse även här. Men allt i bröllopsprocessen handlar inte om re-
lationen mellan man och kvinna. Det behövs således en mer generell teori om 
relationen mellan individ och struktur. Denna relation är central i Pierre Bour-
dieus kultursociologi, vilken jag nedan presenterar närmare. Bourdieus resone-
mang liknar i stora delar genusteoretikernas och jag kombinerar till viss del 
teorierna med varandra.

3.3 Allt är relationellt
Fransmannen Pierre Bourdieu kan betraktas som en av de mest framträdande 
sociologerna under senare delen av 1900-talet. Metodologiskt arbetade han re-
flexivt och empirinära. Han karaktäriseras av ett relationistiskt förhållningssätt 
(Broady 1990) och hans teorikonstruktion handlar till stor del om att överbryg-
ga klyftan mellan individ och struktur. Enligt Bourdieu är en människas hand-
lingar alltid sociala och kollektiva till sin karaktär. Individen anpassar sitt age-
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rande och förhållningssätt efter de olika sociala miljöer hon finns i. Vad en 
person gör och hur hon förhåller sig till det hon upplever beror på de olika erfa-
renheter hon fått genom att under sitt liv finnas i olika sociala miljöer. Individen 
står alltid i relation till sin omgivning, eller som Bourdieu uttrycker det: ”det 
verkliga är relationellt” (Bourdieu 1994/2004:13). Ingen praktik kan studeras 
isolerad med hänvisning till några biologiska eller kulturella särarter. Allt ingår 
i ett sammanhang, starkt påverkat av historiska skeenden. 

Termen habitus är central i Bourdieus beskrivning av samspelet mellan indi-
vid och social miljö. Begreppet kan definieras som ”system	av	disopositioner 
som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen” 
(Broady 1990:228). Den habitus som formats under en persons liv styr hennes 
föreställningar och handlande. Bourdieu beskriver habitus som en mental struk-
tur som inpräntas i individen under uppväxten och därigenom finns nedlagd i 
hennes kropp, så kallat förkroppsligande (Bourdieu 1980/1992:69-70). Habitus 
är både individuell och kollektiv eftersom den etsas in i alla socialiserade psyken 
på ett visst sätt och förblir huvudsakligen omedveten för individen. Den är en 
underförstådd norm (nomos) som ligger till grund för hur man betraktar den 
sociala världens betydelse och vad man upplever vara sunt förnuft (1992:55). 
Bourdieu tar begreppet familj som ett typexempel på något vars innebörd alla 
har en gemensam förståelse av. Människor har också uppfattningar kring vad 
som är en sann eller verklig familj (2004:116). De outtalade normerna kring 
familjen styr individers handlingar, tankar och känslor så att de exempelvis väl-
jer att, i enlighet med normen, gifta sig. Föreställningen om familjen som en 
objektiv social kategori lever alltså vidare genom den subjektiva sociala kategorins 
handlingar, att par lever tillsammans, får barn och gifter sig (eller i annan ord-
ning). Den sociala ordningen reproduceras ständigt genom detta kretslopp, och 
tack vare den täta kopplingen mellan individers handlingar och strukturens 
bevarande upplevs normen som självklar för de flesta, även om majoriteten i 
samhället kanske inte ens lever efter den (2004:117).

Eftersom habitus styr individens föreställningar och handlande bidrar den till 
att den sociala världen återskapas (t.ex. att par gifter sig) eller i vissa fall föränd-
ras (att par väljer att leva som sambos eller skapa nya familjekonstellationer). 
Förändringarna sker när individens habitus inte överensstämmer med den so-
ciala världen (Broady 1990:228). Genom att medvetet påverka sitt habitus kan 
individen forma strukturer i samhället (Carle 2007:406-407). Men all förändring 
av habitus sker inte medvetet. Genom hela livet härmar och anammar en män-
niska omgivningens sätt att tänka och fungera (Moe 1994:169). Liksom samhäl-
let så förändras en människas habitus. Hur förändringsbenägen en individ är 
beror enligt Bourdieu till stor del på yttre kollektiva faktorer, sådana hon inte 
själv kan påverka. Samhällets klass- och könsstrukturer är några sådana faktorer. 
Individens ursprungsfamilj har också betydelse (Carle 2007:407). Likheterna 
mellan Bourdieus kultursociologiska teori samt Connells och Hirdmans genus-
teorier är flera. Samtliga betonar den sociala miljöns inverkan på individens 
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handlingar, kroppen har en central plats i teorierna och förståelsen av en process 
i förändring delas. Habitusbegreppet använder jag främst i analysen av de motiv 
som intervjupersonerna uppger till sina val av vigselform (kap. 7) men också i 
andra delar av studien. 

Fält och kapital
Grundläggande i Bourdieus modellbygge är hans problematisering av sociala fält, 
ett begrepp som är nära relaterat till konstruktionen av olika klassrelationer. Ett 
socialt fält är ”ett system av relationer mellan positioner besatta av specialise-
rade aktörer och institutioner som strider om något för dem gemensamt” (Bro-
ady 1990:270). Ett socialt fält förutsätter specialister, institutioner och erkända 
värdehierarkier (1990:273) och innefattar en avgränsad grupp människor och 
institutioner med specifika gemensamma intressen (Bourdieu 2004:44-48). 
Bröllop kan vara ett sådant intresse. Brudpar, vigselförrättare och religiösa res-
pektive samhälleliga institutioner ingår i detta fält. Inom bröllopsfältet pågår 
konflikter mellan olika positioner om exempelvis vilka som ska ha rätt att gifta 
sig och vad som karaktäriserar en ”riktig” vigsel, ett ”riktigt” bröllop eller en 
”riktig” brud och brudgum.31 De senare exemplen blir tydliga i min studie, där 
den kyrkliga vigseln är normerande. Kyrklig respektive borgerlig vigsel kan ses 
som underkategorier inom bröllopsfältet. När jag fortsättningsvis skriver kyrkligt 
bröllopsfält respektive borgerligt bröllopsfält syftar jag på dessa underkategorier. 
Det kyrkliga fältet dominerar över det borgerliga fältet eftersom kyrklig vigsel är 
norm. 

Enligt Bourdieu är individens val och preferenser formade av det sociala fält 
som personen är en del av. Fältets normer och värderingar inkorporeras i indi-
videns kropp och påverkar hans/hennes tankar och känslor. Därför upplevs 
också exempelvis olika val av vigselformer vara självklara för personer i respek-
tive bröllopsfält. Bourdieu använder termen doxa när han beskriver detta. I det 
doxiska stadiet råder harmoni mellan det objektiva fältet och det subjektiva 
habitus. Den sociala världen upplevs som självklar. ”Doxa is the relationship of 
immediate adherence that is established in practice between a habitus and the 
field to which it is attuned, the pre-verbal taking-for-granted of the world that 
flows from practical sense”, skriver Bourdieu (1992:68). 

För att finna en plats i ett visst fält krävs att individen behärskar och känner 
till de olika kapital (ung. värden) som skattas i det specifika fältet. Bourdieu 
skiljer mellan	socialt,	kulturellt,	symboliskt	och	ekonomiskt	kapital, vilka jag 
beskriver närmare i inledningskapitlet. Betydelsen av dessa kapital blir tydlig i 
de intervjuades berättelser om hur de motiverar sina val av borgerlig respektive 
kyrklig vigsel. Det kulturella, sociala och ekonomiska kapitalet är särskilt starkt 

31 Religionssociologen Ida Marie Høeg (2009) använder fältbegreppet i sin studie av ritualisering i 
samband med barns födelse. Hon har en utförlig diskussion kring applicerandet av fältbegreppet på 
ritualisering (2009:31-45). 
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inom gruppen av kyrkliga brudpar, vilken har en dominerande ställning i förhål-
lande till den borgerliga gruppen. 

I sin strävan efter att nå nya sociala positioner utvecklar olika grupper i sam-
hället ständigt strategier för att bevara eller öka värdet av sina egna innehav av 
olika kapital samt att förhindra andra grupper att göra detsamma (Broady 
1990:181-182). Strategierna fungerar inte bara på gruppnivå. Varje människas 
habitus möjliggör ett bestämt register av strategier som, i relation till den socia-
la miljö som individen finns i, ger henne en viss frihet. Strategierna är dock säl-
lan medvetna utan kommer fram i mötet mellan en individs habitus och de so-
ciala omständigheter som personen möter.32  Om habitus och det sociala sam-
manhanget stämmer överens med varandra känner sig personen bekväm. Om 
så inte är fallet blir konsekvenserna av mötet olika beroende på om habitus eller 
de sociala omständigheterna är starkast. Om habitus är starkast kan männis-
korna i någon mån förändra de sociala sammanhangen så att de blir mer över-
ensstämmande med habitus. Om den sociala miljön är starkast kan individen 
antingen fly fältet eller också kan habitus så småningom modifieras. Sådana 
fältbyten kan i bröllopssammanhang innebära att en person väljer en vigselform 
som tillhör ett annat fälts habitus. Exempel på fältbyten förekommer i min studie, 
liksom i tidigare forskning kring ritualisering i samband med barns födelse (Høeg 
2009). 

Bourdieus teori kan bidra till ökad förståelse för de val som mina intervjuper-
soner gör i samband med sina bröllop. Det gäller kanske främst valet av vigselform, 
i det här fallet borgerlig eller kyrklig vigsel, där Bourdieus tankar om de sociala 
fältens betydelser för handlingarna är central i min analys. Men teorin används 
även i analysen av genusskapande och ritualisering. Bourdieu har inte gjort sig 
känd som någon genusteoretiker, även om han i boken ”Den manliga dominan-
sen” (1998/1999) applicerar habitusbegreppet på genus. Raewyn Connell ankla-
gar honom för att vara funktionalist och hävdar att Bourdieu beskriver genus 
som en självreproducerande mekanism som har sin fasta form och inte går att 
förändra (Connell & Messerschmidt 2005:844).33 Andra forskare (t.ex. Skeggs 
1997/2006, Adkins & Skeggs 2004 och Moi 1999) anser däremot att en kombina-
tion av Bourdieus kultursociologiska perspektiv och feministiska/genusteore-
tiska perspektiv är berikande för förståelsen av såväl genus som klass och de 
praktiserar den i sina studier. 

Min tolkning av Bourdieu är att han, i likhet med exempelvis Connell och 
Hirdman, menar att genus (liksom klass) skapas genom mänsklig praktik. Kvin-

32 Begreppet strategi anser jag ur denna bemärkelse är illa valt eftersom det för tankarna till att handlingen 
är högst medveten. Eftersom begreppet strategi är så etablerat i samband med Bourdieus teori använder 
jag det, trots sina brister, i min studie.

33 Bourdieu inspirerades av strukturalismens användning av den lingvistiska forskningens teorier men 
hans skarpa kritik av strukturalismen är också känd (se t.ex. Bourdieu 1992). Bortsett från hans tidiga 
analyser från 1960-talet undvek Bourdieu att låta de system av oppositioner han fann i analyserna vara 
den slutliga förklaringen till de förhållanden han studerade (Broady 1990:192-198).
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nors underordning och mäns dominans är en del av den habitus som har formats 
genom historien. Habitus är inte statisk utan ändras i takt med att människor 
och samhälle gör detsamma. Jag anser att Bourdieus teori mycket väl kan kom-
bineras med ett genusteoretiskt perspektiv. I likhet med den norska litteratur- och 
genusvetaren Toril Moi (1999) betraktar jag genus som en del av det generella 
sociala fältet.34 Därigenom kan den intersektionella komplexiteten i relationerna 
mellan genus och klass synliggöras. Begreppet intersektion, som betyder genom-
skärning (www.saob.se), ligger till grund för teorier kring hur olika strukturer 
interagerar med varandra. Människors liv påverkas på olika sätt av strukturer 
som ålder, klass, kön och ras. Jag använder teorin om intersektionalitet som ett 
analytiskt hjälpmedel för att studera hur de diskriminerande maktordningarna 
klass och genus genomkorsar varandra och därigenom inverkar på en människas 
liv. I delar av mina analyser applicerar jag habitusbegreppet på genus och kom-
binerar det med Connells koncept hegemonisk maskulinitet. I tillägg till en ökad 
förståelse för de intervjuades berättelser hoppas jag genom denna kombination 
av teorier kunna bidra till utveckling och fördjupning av dem.

I ”Symbolsk makt. Artikler i utvalg” (1996) skriver Bourdieu om instiftelseri-
ternas inverkan på, och förändring av, individens habitus.35  Han hävdar att ri-
tualiseringens främsta funktion är att hålla kvar individen på ”rätt sida” om 
gränsen mellan de som inte genomgår ritualiseringen och de som har gjort det 
(mer om detta i kap. 5.3). Bourdieu är en av de forskare som åberopas i den 
historiska antropologin, vilken lagt grunden för det praxis-/handlingsteoretiska 
perspektivet inom ritforskningen (Hornborg 2005:59-60). Liksom Bourdieu (och 
tidigare nämnda genusteoretiker) studerar praxisteoretikerna betydelsen av 
individers handlingar och deras uttryck. Gemensamt för dem är också att krop-
pen är central i teoribildningen och ritualisering ses som en kroppslig process 
(Humphrey & Laidlaw 1994:266 resp Bourdieu 1972/1977:89, 1996:33).36 Min 
tolkning av de handlingsorienterade ritteorierna är dock att de nästan uteslu-
tande fokuserar på individen. I likhet med religionssociologen Ida Marie Høeg 
(2009) anser jag att det därför är berikande att kombinera de två perspektiven 
med varandra i en studie av en rit, så att den strukturella aspekten inte faller 
bort. I nästa avsnitt beskriver jag de övergripande tankarna inom handlingsteo-
retisk ritforskning. 

34 En annan variant hade varit att studera genus som ett eget socialt fält. Moi varnar för en sådan 
applicering av genus på Bourdieus teori eftersom genus, liksom klass, genomsyrar hela samhället och 
inte bör studeras som ett separat fenomen (Moi 1999:288).

35 Bourdieu skriver om ritualisering i samband med bland annat ingånget medlemskap i franska 
skolföreningar. 

36 Caroline Humphrey och James Laidlaw beskriver hur ritualiserade handlingar ”skrivs in” i ritdeltagarnas 
kroppar och därigenom blir deras egna (Humphrey & Laidlaw 1994:266). Bourdieu menar att individen, 
genom ritualiseringen, lär sig samhällets sätt att indela, klassificera och skapa hierarkiska strukturer. 
Han beskriver kroppen som ritualens viktigaste premiss (Bourdieu 1977:89, 2004).
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3.4 Riten som handling
Riternas ursprungliga idéer, värderingar, attityder och symbolik var länge i 
fokus inom ritforskningen. Man hävdade att nämnda värden synliggjordes 
genom riterna. En sådan förståelse är fortfarande vanlig bland många ”religi-
ösa auktoriteter” (Humphrey & Laidlaw 2006:280)37 samt i flera av de senare 
årens svenska religionssociologiska studier (t.ex. Reimers 1995, Bäckström 
2000, Bäckström m.fl. 2004). Praxis-/handlingsteoretiker som Catherine Bell, 
Jean och John Comaroff samt Caroline Humphrey och James Laidlaw kritise-
rar nämnda perspektiv för att vara alltför snävt och hävdar att det inte är säkert 
att den som deltar i en rit uppfattar och uttrycker samma sak som den ursprung-
liga symboliken uttrycker. Men handlingen är ändå en rit. Det finns enligt dem 
alltså ingen specifik mening inbyggd i ritualerna, färdig för deltagarna att 
uppleva och för forskarna att analysera. Även om ritualen är formell och skapad 
i kulturen så är det ändå deltagaren som ger riten dess mening. Det kan vara 
den mening som framförts genom traditioner men också en egen skapad me-
ning. Ibland upplever deltagarna riten som meningslös. ”Thus meaning is at 
best a derivative feature of ritual – highly variable and indeed sometimes ef-
fectively absent”, skriver Humphrey och Laidlaw (2006:274). Vidare anser 
praxisteoretikerna att riter inte nödvändigtvis är religiösa. Det finns profana 
riter. Istället för att studera ritens innehåll fokuserar praxisteoretikerna på den 
rituella handlingen, ritualiseringen, och betonar till stor del ritdeltagarnas 
aktivitet och kreativitet (se vidare kap. 1). 

Kontextens betydelse för ritualiseringen
Antropologerna Jean och John Comaroff fokuserar riternas kreativa kraft. I 
”Modernity and its Malcontents” (1993) hävdar de att kraften bland annat kom-
mer från riternas förmåga att ta in nya associationer och tolkningar. Det som i 
en viss tid värdesätts i en kultur kan enkelt tas in i en rit. Ibland fungerar riten 
som en legitimering av samhället, i andra fall står den i kontrast till detsamma, 
ibland fungerar den åt båda hållen:

The creative power of ritual, in other words, arises from the fact that (i) it exists in con-
tinuing tension with more mundane modes of action, of producing and communicating 
meanings and values: (ii) its constituent signs are ever open to the accumulation of new 
associations and referents: and (iii) it has the capacity to act in diverse ways on a con-
tradictory world. These, to be sure, are the things that make it always so responsive to 
history. (Comaroff & Comaroff 1993:xxi)

37 I Sverige blev detta tydligt i samband med kronprinsessan Viktorias bröllop våren 2010, då hon önskade 
att hennes pappa, kungen, skulle överlämna henne till den blivande maken, Daniel Westling. Detta 
reagerade vigselförrättaren, Ärkebiskop Anders Wejryd, och andra präster mot med hänvisning till att 
det symboliserar ett kvinnoförtryck. Kompromissen blev att kungen och brudgummen fick gå halva 
altargången var tillsammans med bruden Viktoria.
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Paret Comaroffs perspektiv, att riten i sig har en kreativ kraft, kan förstås kriti-
seras. En handling kan inte besitta någon kraft i sig själv. Det är aktörerna, de 
som skapar handlingen, som har den kreativa kraften. Jag tolkar författarnas 
formulering främst som en retorisk vändning. Uttryckssättet ger enligt min me-
ning förutsättningar för en mer öppen förståelse av rit och ritualisering. Länge 
studerade ritteoretiker riterna som färdiga former med tydliga innehåll där 
omtolkningar av symboler eller nya rituella inslag sällan var föremål för studier. 
Men riter har alltid förändrats genom historien. Catherine Bell (1997) ger exem-
pel på några kristna riter, däribland dopet, i vilka såväl etiken som den teolo-
giska meningen har varierat avsevärt genom historien (1997:212-223). Detta 
öppna perspektiv på rit och ritualisering finner jag användbart i tolkningen av 
mina intervjupersoners berättelser om hur de förhåller sig till vigseln, dels i 
fråga om eget engagemang i utformningen, dels gällande deras upplevelser av 
riten. Här visar det sig bland annat att tolkningarna av rituella handlingar skiftar 
deltagare emellan och att deltagaren genom sin kreativitet påverkar det rituella 
uttrycket.

I likhet med paret Comaroff intresserar sig Catherine Bell (1997) för den be-
tydelse kontexten har för en handling. Varför ritualiserar människor handlingar 
över huvud taget? Enligt Bell kan det finnas strategiska skäl till ritualisering. Hon 
ser riten som en del av en historisk process i vilken gamla kulturella mönster 
reproduceras men betonar att ritdeltagaren även kan omtolka och förändra dessa 
mönster. Riten är alltså inte enbart en traditionell handling utan uttrycker också 
förändringar i samhälle och kultur. Hur deltagaren tolkar riten beror på den 
kulturella eller subkulturella kontext som personen finns i. Riten är helt bunden 
till och interagerar med världsbilden i det omgivande samhället (1997:81-83). 
Därmed är riten en betydande komponent i samhällsförändringarna.

Bell hävdar att det har vuxit fram ett nytt ritualparadigm i USA och Europa. 
Rit har framför allt kommit att bli en typ av uttryckssätt, där den egna individen, 
snarare än en gud eller samhället, är i fokus. Ritualen ses som en helande kraft, 
för såväl enskilda som för hela grupper. ”Ritual is approached as a means to cre-
ate and renew community, transform human identity, and remake our most 
existential sense of being in the cosmos”, skriver Bell (1997:264). Det positiva 
med det nya paradigmet anser Bell är att det ger stor frihet i formandet och ut-
trycket av nya identiteter och ideal. Men eftersom ingen bedömer riterna kan de 
få dålig kvalitet, vilket Bell tycker är negativt.38 Frånvaron av traditioner gör 
också att trycket på att riterna i sig själva ”fungerar” ökar. De enda som kan av-
göra ritens funktionalitet är utövarna själva. Detta gör att man idag kan bli be-
sviken på en rit (1997:241). 

38 Vem som enligt Bell ska avgöra graden av kvalitet är oklart. Som jag läser henne menar hon att det 
är forskarens uppgift att avgöra, en inställning hon egentligen säger sig ta avstånd från, framför allt i 
boken ”Ritual studies, ritual theories” (1992). 
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Ett av praxisteoretikernas viktigaste bidrag till forskningen är enligt min mening 
att de visar att riten innebär något mer än enbart förmedling av en tradition. I 
riten kan nya värden komma fram, vilka speglar den tid i vilken ritualiseringen 
sker. Detta perspektiv bär jag med mig i analysen av de intervjuades bröllopsbe-
rättelser. Vilken mening ser de med vigseln? Kommer nya värden till uttryck och 
hur tolkas de etablerade rituella handlingarna, som exempelvis förbönen, i den 
kyrkliga vigseln? Hur betydelsefull är vigseln för intervjupersonerna, i förhål-
lande till bröllopsdagen i övrigt? Skiljer sig tolkningen av betydelsen åt mellan 
de olika vigselformerna? Frågor som dessa är föremål för analys i framför allt 
kapitel 8.

Praxisteoretikernas fokusering på ritualisering sätter individen/aktören i 
centrum. Samma perspektiv finns i nutida religionssociologiska tolkningar av 
religionens funktion och plats i senmodern tid. Ett religionssociologiskt perspek-
tiv kan fördjupa förståelsen av religionens roll i intervjupersonernas använ-
dande och upplevelser av olika typer av vigselformer. Jag vill därför avsluta 
denna teoriöversikt med att gå in på vad några religionssociologer säger i fråga 
om religion och riter. 

3.5 Religion och relation
Religionssociologin har länge ägnat sig åt att arbeta fram lämpliga definitioner 
av vad religion och religiositet är. Den danska religionssociologen Ina Rosen 
(2009) hävdar att många religionssociologer har ett institutionaliserat perspek-
tiv på religion, där religion definieras som ett fixt och färdigt paket (packed reli-
gion). Olika aspekter av religion samlas kring en gemensam kärna av trosföre-
ställningar. En sådan förståelse av religion och tro fungerar inte i ett individu-
aliserat och differentierat samhälle, anser Rosen. Istället beskriver hon olika 
kategorier av religion, vilka jag presenterade i inledningen av studien och går 
vidare in på i denna avslutande del av teorikapitlet. Men innan dess presenterar 
jag översiktligt Paul Heelas och Linda Woodheads (2005) teori kring den ökade 
subjektiveringens effekter i västerländska samhällen. Teorin liknar i flera styck-
en de individualiseringsteorier som ligger till grund för Beck och Beck-Gernsheims 
samt Giddens syn på dagens familjeliv. Heelas och Woodhead diskuterar vilka 
effekter dagens individfokusering har på människors värderingar och religiositet. 
Den kan därmed också ses som en grund till Rosens teori. 

Religion och subjektivitet
”The Spiritual Revolution” (2005) är de engelska religionssociologerna Paul 
Heelas och Linda Woodheads studie av religiös förändring i det senmoderna 
samhället. Med stöd från bland andra Ronald Inglehart (1997) och Charles Tay-
lor (1989, 1991, 2002) hävdar Heelas och Woodhead att subjektiveringen är ett 
framträdande kännetecken för nutida västerländska samhällen och en bety-
dande faktor i det religiösa landskapet. Författarna beskriver subjektiveringen 
som en vändning från livet-som (”life-as”), till det subjektiva	livet (”subjective-
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life”) (Heelas & Woodhead 2005:3). Livet-som levs utifrån hur man upplever att 
man ”ska” eller förväntas leva: plikter att uppfylla och roller att inrätta sig i. Det 
kan vara livet som en ansvarstagande hustru, man, pappa, ledare osv. Det sub-
jektiva livet levs istället utifrån individens egna känslor, tankar, minnen, behov 
osv. De sociala normerna och värderingarna är inte så fasta och givna som tidi-
gare. Författarna beskriver det subjektiva livet som en ”authentic connection 
with the inner depths of one’s unique life-in-relation” (2005:4). Deras förståelse 
av dagens äktenskap går i linje med Giddens samt Beck och Beck-Gernsheims 
resonemang. Personer med livet-som-värderingar betraktar äktenskapet som en 
helig institution. Individuella intressen trängs undan till förmån för familjens 
och äktenskapets behov. För dem som istället lever det subjektiva livet är tanken 
på att ge upp sig själv för en extern institutions skull helt omöjlig. Det primära 
är att förverkliga sig själva som individer. I religiösa termer betyder vändningen 
från livet-som till det-subjektiva-livet att människan lämnar tron på en ”högre” 
auktoritet av transcendent mening, godhet och sanning för att odla det unika, 
subjektiva livet. Denna trosform är jämförbar med den som Rosen (2009) be-
skriver. Tron baseras på individens personliga erfarenheter och inte på en reli-
giös organisations troslära. Heelas och Woodhead beskriver en spirituell revolu-
tion som infinner sig när holistiska aktiviteter som har med det subjektiva livets 
spiritualitet att göra attraherar människor mer än vad de kristna samfundens 
aktiviteter enligt livet-som-religionen gör (2005:7). 

Både sakralisering och sekularisering

Heelas och Woodhead använder sin subjektiveringstes som en förklaring till det 
paradoxala att de västerländska senmoderna samhällena både sakraliseras och 
sekulariseras. Enligt tesen är vändningen från livet-som-värderingar till det 
subjektiva-livet orsaken till de olika former av religiositet/spiritualitet som finns 
idag. Som grund för tesen ligger antagandet att det är troligt att människor en-
gagerar sig i former av det heliga som har koppling till deras egna värderingar 
och trosuppfattningar. Heelas och Woodhead uppmärksammar en generell 
”wellbeing-kultur” som fokuserar på aktiviteter som har att göra med det sub-
jektiva livet (2005:85). Vändningen mot ökad subjektivering är tydlig i de sam-
hälleliga institutionernas fokusering på individen.39 Skolornas individuellt in-
riktade pedagogik och den patientcentrerade hälsovården är några exempel. Den 
”demokratiska revolutionen” (som bl.a. Giddens beskriver) samt ökad pluralise-
ring och autonomisering är exempel på processer som leder till att subjektive-
ringen tilltar (2005:130). 

Heelas och Woodhead hävdar att livet-som-värderingarna fortfarande är 
starka i de teistiska samfunden. Personer som engagerar sig där delar dessa 
värderingar (2005:113). När allt fler människor väljer det subjektiva livet blir 

39 Beck och Beck-Gernsheim benämner detta ”institutionell individualisering” (Beck & Beck-Gernsheim 
2002).
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följden att de lämnar kyrkorna. De är inte villiga att anpassa sig efter de roller, 
skyldigheter, ritualer och traditioner som de kyrkliga institutionerna represen-
terar (2005:112-113). Personer som har lämnat kyrkliga samfund säger att mot-
ståndet mot kyrkans värderingar är en mycket viktigare faktor vid avgörandet 
att lämna samfundet än vad förlusten av tro är.40

Heelas och Woodheads beskrivning av dagens subjektiverade religiositet kan 
bidra till en ökad förståelse för mina intervjupersoners berättelser om deras 
relationer till Svenska kyrkan, där värderingar visar sig vara av betydelse  
(kap. 7.1). Subjektiveringen kommer även till uttryck i flera av vigslarna (kap. 8). 
Tankarna om subjektets betydelse känns igen i Bells beskrivning av det nya ri-
tualparadigmet, där individen och inte ideologierna, står i fokus. Detsamma 
uppmärksammas i tidigare forskning kring bröllop (t.ex. Knuts 2006, Pettersson 
2000, Åkesson & Salomonsson 2010, Åkesson m fl 2008) samt i Rosens (2009) 
religionsteori, vilken kort presenteras nedan. Liksom kritiker till Giddens och 
Beck-Gernsheims individualiseringsteorier vill jag dock sätta frågetecken kring 
huruvida subjektiveringen gäller alla i samhället. Min studie visar att såväl kön 
som social position påverkar individens möjligheter att leva det subjektiva livet. 

Religion som arv
I avhandlingen ”I’m a believer but I’ll be damned if I’m religious: Belief and Re-
ligion in the Greater Copenhagen Area – A Focus Group Study” (2009) studerar 
Ina Rosen religionens och trons betydelse för människor i det moderna samhäl-
let. Rosen hävdar att religiös praktik inte behöver ha något med individers reli-
giositet att göra. Människor använder religiösa institutioner som Den danske 
Folkekirke (eller Svenska kyrkan) som ett symboliskt rum för att återskapa vissa 
traditioner. Detta görs dock inte av religiösa skäl, utan av sociala. Enligt Rosen 
ingår exempelvis kyrkliga vigslar i ett socialt område (social sphere) där religiösa 
institutioner och enskilda individer möts. Inom detta område kan traditioner, 
värderingar, attityder, normer osv. utvecklas i mer eller mindre strukturerade 
former (2009:153). Med Bourdieus termer kan området förstås som en del av det 
kyrkliga bröllopsfältet där kyrklig vigsel är norm, alltså habitus. Rosens beskriv-
ning av värderingar och normer i utveckling går i linje med såväl de kultursocio-
logiska som nämnda ritteoretiska perspektiv. Symboler och värderingar är inte 
fasta utan finns i rörelse, ständigt i interaktion med det omgivande samhället.

Genom fokusgruppsintervjuer har Rosen låtit ”vanliga människor” (ordinary 
people) i Danmark uttrycka sina förståelser av religion. Därifrån har hon sedan 
arbetat med teori och metod kring vad religion kan vara för människor i dagens 
västerländska samhälle. Genom att använda denna metod startar Rosen från 
motsatt håll jämfört med den stora majoriteten religionssociologer. Det vanliga 

40 Andra empiriska studier kring utträden bekräftar detta. Förlust av tro kan vara en orsak till att 
medlemmar lämnar sina trossamfund men värderingsfrågor har minst lika stor betydelse. Se vidare i 
t.ex. Bromander (2004) och Dahlgren (2008). 
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är att forskaren i början av sin studie definierar vad religion är och därefter stu-
derar huruvida människor är religiösa eller inte, eller hur deras religiositet ska 
förstås utifrån det definierade begreppet. På detta sätt har begrepp som folk-
kyrkoreligiositet41 (Straarup 1985) och förrättningsreligiositet42 (Gustafsson 
1997) arbetats fram. De kan sägas behandla olika dimensioner av ett paketerat 
religionskoncept: trosdimensionen respektive beteendedimensionen (Gustafsson 
1997:172). Ur ett förrättningsreligiöst perspektiv är deltagandet i en vigsel ett 
religiöst beteende, precis som exempelvis kommunionen (nattvard) är det. Re-
sultatet av denna paketerade definition av religion blir inte sällan att ritdeltagan-
det tolkas som ett uttryck för religiositet (t.ex. Bäckström m fl 2004). Men, som 
Rosen visar, behöver ritdeltagande inte alls ha något med religiositet att göra. 
Konceptet opaketerad religion (unpacked religion) är ett samlingsnamn för de 
olika kategorier av religion som Rosen ser idag: tro, religion-som-institution 
(routinized religion), religion-som-arv (religion-as-heritage), praktik och tradi-
tion. Tanken om olika kategorier av religion stämmer väl överens med den för-
ståelse av religion som framträder i de bröllopsberättelser som jag analyserar 
och är därmed av stor vikt för förståelsen av de intervjuades syn på religion och 
religiösa organisationer.
Tron, enligt Rosen, är de känslor och reflektioner som en individ får med sig 

genom sina livserfarenheter. Den är alltså högst personlig och refererar sällan 
till religiösa institutioners trosinnehåll. De personer som Rosen har intervjuat 
tänker sällan på tron i sin vardag. De uppfattar den som något högst privat som 
inte ska pådyvlas någon annan människa, särskilt inte ens egna barn. Inte heller 
önskar de diskutera sin tro med andra eftersom en sådan diskussion ändå aldrig 
kan vinnas. Alla har rätt till sin egen tro (2009:88). 

Religion uppträder i två former: Religion-som-institution och religion-som-
arv. Den förstnämnda har med religiösa organisationer och ett visst trosinnehåll 
att göra, som Svenska kyrkan och den kristna tron. Den institutionaliserade re-
ligionen ses som ett färdigt paket av trosföreställningar och är främmande för de 
flesta som Rosen har intervjuat. Däremot plockar individer valda delar av tros-
föreställningar till sin egen, privata, tro. Religion-som-arv är fri från religiöst 
trosinnehåll och refererar istället till en delad religiös-kulturell historia vilkens 
ursprung finns i en speciell kyrka eller religiös organisation (2009:160). Till 
denna religionsform hör etiska och sociala regler som uppfattas finnas i kulturen 
och som har sitt ursprung i en organiserad religion. Religion-som-arv skapar ett 
gemensamt språk och förhållningsregler för människor i en viss kultur. Denna 
form av religion uppfattas som genomgående positiv av dem som Rosen har 

41 Enligt Straarup (1985) ser människor med folkkyrkoreligiösa värderingar en identitet mellan Svenska 
kyrkan och svenska folket och de värderar kyrkans uppgift som förvaltare av ett kulturellt arv. Få är 
aktiva i kyrkan och de önskar sällan förändringar av institutionen.

42 Förrättningsreligiositet innebär att människor i hög grad deltar i de s k kyrkliga handlingarna (dop, 
konfirmation, vigsel och begravning) medan de i övrigt inte är aktiva i Svenska kyrkan. 
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intervjuat. Men religion kan också vara negativt laddat och förknippas med våld, 
hat, självgodhet och intolerans (2009:93-94). 

Religion-som-institution har vissa praktiker knutna till sig, som deltagande i 
gudstjänster. Endast få människor utöver dem. De praktiker som däremot för-
knippas med tradition, exempelvis kyrklig vigsel, berör många. Traditionerna 
hör ihop med kategorin religion-som-arv och praktiseras inom ett socialt fält 
vilket finns mellan de religiösa institutionerna, med sina fasta trosföreställ-
ningar, och individerna med sina privata trosföreställningar. De används för att 
bekräfta sociala band eller attityder. En del traditioner, som den kyrkliga vigseln, 
äger rum inom kontexten för religion-som-institution. Andra är formella minnen 
av en religiös händelse, som Jesu födelse eller död. Men i de flesta fall, hävdar 
Rosen, uppehålls inte traditionerna av religiösa eller trosmässiga skäl. ”Traditions 
no longer have any religious value, whereas their social value is hailed”, skriver 
hon (2009:162). Den sociala funktion som Rosen ger riter som vigseln går i 
linje med Bells (1997) resonemang kring nutida ritualisering. Riten används 
främst för att framhäva individen snarare än en ideologi eller religion. Detta 
fokus på individen är ett dominerande drag i det nutida samhället (se t.ex. Beck 
& Beck-Gernsheim 2002, Heelas & Woodhead 2005), vilket jag redan berört och 
närmare går in på nedan.

Den norske religionssociologen Pål Repstad kritiserar Rosen för att inte vara 
nog transparent i fråga om metod (Repstad 2011:100-101). Rosen har inte i till-
räckligt stor utsträckning synliggjort de intervjuades socioekonomiska bakgrund. 
Det är möjligt, anser Repstad, att gruppen är väldigt homogen och främst repre-
senterar en övre medelklass. Resultatet hade i så fall kunnat vara ett annat om 
en mer heterogen grupp hade intervjuats. Det är möjligt att Repstad har upp-
märksammat något väsentligt i fråga om urval och att min studie kan ge en 
djupare förståelse för vad religion innebär för människor i olika sociala fält.

3.6 Sammanfattning
De teorier jag använder i avhandlingen har valts med de intervjuades berättelser 
som utgångspunkt. Dessa synliggör å ena sidan den stora betydelse som individen 
har i dagens samhälle. Anthony Giddens, Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim 
belyser hur individualiseringen påverkar dagens familjer och jag lutar mig mot 
deras teorier i analyserna av de intervjuades motiv till giftermålet, vilka är tydligt 
relaterade till familj i allmänhet och barn i synnerhet. I de intervjuades motiv till 
val av kyrklig respektive borgerlig vigsel diskuterar jag bland annat begreppet tradi-
tion, i vilket Ina Rosens teoretisering kring religion och tro är central. Även här är 
dagens individfokuserade värderingar centrala. Till grund för min förståelse av 
dagens religiositet ligger också Linda Woodheads och Paul Heelas teori kring sub-
jektiveringens betydelse för värderingar och tro. Catherine Bells samt Caroline 
Humphreys och Jaimes Laidlaws handlingsfokuserade ritteorier lägger grunden för 
mina analyser av vigslarna, i vilka det personliga uttrycket är centralt för de kyrk-
liga paren och tolkningen av vigseln till stor del utgår från individens egen livsvärld. 
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De intervjuades berättelser gör å andra sidan tydligt att det subjektiva livet ald-
rig kan levas till fullo. Individens relation till den sociala omgivningen avgör 
dessutom hur nära individen kommer det subjektiva livet. I analysen av de in-
tervjuades motiv till val av vigselform aktualiseras Pierre Bourdieus kultursocio-
logiska teori vilken sätter relationen, och inte individen, i centrum. Individens 
val är enligt teorin ett resultat av de idéer, tankar, värderingar och normer (ha-
bitus) som varit levande i olika sociala sammanhang och som genom livet har 
förkroppsligats i människan. Strukturers inverkan på relationen mellan man och 
kvinna synliggörs bland annat i de intervjuades berättelser om sina förberedelser 
för bröllopen. Här är Raewyn Connells teori kring olika dimensioner av genus 
samt Yvonne Hirdmans diskussion om olika genuskontrakt av stor betydelse för 
min tolkning av de intervjuades berättelser.
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4 Metod 
I det här kapitlet beskriver jag hur jag har gått till väga för att nå mina resultat 
samt reflekterar kring metodologiska spörsmål. 

4.1	Reflektioner	kring	metodval
I val av metod har jag utgått från studiens centrala frågeställning: Vilka menings-
skapande	processer	synliggörs	i	intervjupersonernas	bröllopsberättelser,	sett	
ur	olika	samhälls-	och	kulturvetenskapliga	perspektiv? Frågan besvaras bäst 
med hjälp av kvalitativ metod genom vilken man kan se nyanser och djup i ett 
studerat fenomen. Jag har valt att genomföra individuella intervjuer med brudar 
och brudgummar i heterosexuella par. Genom intervjuer kan jag få tillgång till 
fördjupade och personliga beskrivningar av människors upplevelser och erfaren-
heter på ett sätt som inte är möjligt i kvantitativa undersökningar. I den kvalita-
tiva intervjun byggs kunskap upp i samtalet (Kvale 1997). De resultat som fås är 
inte absoluta eller slutgiltiga, utan bör snarare ses som ett av de just nu mest 
givande underlagen som finns om bröllops meningssammanhang. 

Jag har valt att använda tolkande	reflexiv	intervjumetod	i kombination med 
narrativ	metod.

Den reflexiva metoden tar avstamp i hermeneutiken, där tolkning och förstå-
else är centrala begrepp.43 Metoden innebär stor frihet med ett öppet och med-
vetet reflekterande som enda krav. Det är fritt fram att röra sig mellan olika 
metodologiska och teoretiska angreppssätt (Bourdieu & Wacquant 1992, Thoms-
son 2002:43-45). Reflexiviteten innebär vidare att jag som forskare är medveten 
om att jag genom min sociala position påverkar forskningen (Bourdieu 
2001/2002). Jag kombinerar den reflexiva ansatsen med de analysinstrument 
som finns att tillgå inom berättelseforskningen, även kallad narrativ teori och 
metod. Den inbegriper en rad olika teoretiska traditioner, bland annat herme-
neutik (Richardson 2002:5). Det finns alltså flera narrativa teorier och metoder. 
Lieblich m fl (1998) hävdar att all forskning som använder eller analyserar berät-
telsematerial kan kallas narrativ forskning. I min studie analyserar jag brudars 
och brudgummars berättelser om sina bröllop, till såväl innehåll som form.

43 Hermeneutiken studerar tolkning av texter i syfte att få fram en gemensam förståelse av en texts mening. 
Forskningsintervjuns samtal förvandlas i hermeneutisk anda till texter som ska tolkas av intervjuaren, 
vilken i sin tur kan förhandla med den intervjuade om tolkningen. Intervjutexten skapas alltså samtidigt 
som den tolkas (Kvale 1997:50). Reflexiv metod är också nära kopplad till den diskursiva analysen, ett 
postmodernt perspektiv som fokuserar på språklig interaktion. I den här studien använder jag dock 
inte diskursanalys.
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Egentligen kan användningen av narrativ analys och metod förstås som både en 
tolkande (hermeneutisk) och reflexiv aktivitet (Johansson 2005:27-29). Min 
uppdelning i reflexiv och narrativ metod kan därför anses göra undersökningen 
onödigt komplicerad. För mig har den dock berikat arbetet. Uppdelningen har 
framför allt gett struktur till mitt praktiska genomförande av studien. Vid plane-
ringen av mina intervjuer var Helén Thomssons bok ”Reflexiva intervjuer” (2002) 
särskilt inspirerande och i arbetet med analyserna har jag kombinerat hennes 
analysmetod med två av de narrativa metoder som beskrivs av Lieblich m.fl. i 
”Narrative research - Reading, Analysis, and Interpretation” (1998). Utgångs-
punkten för mig har varit att en persons berättelser till både innehåll och form 
säger något om såväl personen som det han/hon talar om. Varje berättelse präg-
las också av den kontext den framställs i. Berättelsens syfte, relationen mellan 
berättare och lyssnare och berättarens känslostämning är något av allt det som 
påverkar berättelsen (Lieblich m.fl. 1998, Johansson 2005, Thomsson 2002). 
Berättelsen säger alltså inte bara något om individens identitet och menings-
system utan även något om berättarens kultur och sociala värld. 

4.2 Urval av intervjupersoner
Jag har intervjuat svenskfödda kvinnor och män i åtta par. Varje person har 
intervjuats enskilt två gånger, en gång före och en gång efter vigseln. Totalt ge-
nomfördes alltså 32 intervjuer. Jag anser att antalet är hanterbart för en studie 
som denna. Med fler intervjupersoner är det möjligt att jag inte hade kunnat göra 
så djupa analyser som jag önskat. Om jag hade intervjuat färre personer hade 
möjligheten till jämförelser berättelserna emellan varit mer begränsad. Intervju-
personerna är i åldrarna 24-40 år. De bor i två orter, en medelstor stad (här 
kallad M-stad) och en mindre ort (R-stad) i norra Sverige. Fyra par gifte sig 
svenskkyrkligt och resten borgerligt. 

De kyrkliga paren gifte sig i den församling som har flest vigslar i M-stad. Jag 
valde denna församling eftersom möjligheten till urval var störst där. Några av 
de borgerliga paren bor i M-stad och andra i R-stad. Vid urvalet hade jag som 
kriterium att minst en i varje par skulle gifta sig för första gången. Det var också 
önskvärt att paret hade barn.44 Syftet med kriterierna var att reducera skillna-
derna i livsvillkor och istället kunna gå djupare in på eventuella variationer inom 
grupperna. Bland de intervjuade har två personer i olika par varit gifta tidigare. 
Samtliga utom ett par har barn. Det barnlösa paret genomgick en IVF-behandling 
(provrörsbefruktning) vid tiden för intervjuerna.45  En närmare presentation av 
varje person finns i kapitel 4.8. 

44 Enligt tidigare forskning börjar de flesta par att planera för bröllop i samband med att de är gravida 
eller just har fått barn (Baizan m.fl. 2004, Fagerberg 2000, Jarnkvist 2008, Moors & Bernhardt 2008). 
Statistiken visar också att de flesta som gifter sig idag har barn (Karlsson 2010). Situationen är ny vilket 
gjorde det intressant för mig att få deras perspektiv på bröllop och äktenskap.

45 IVF står för ”In vitro-fertilisering”.



51

mEToD

Svårigheter att nå brudpar
Inför intervjuerna (vintern 2008) hade jag vissa svårigheter med att nå brudpar. 
Min överenskommelse med kontaktpersonerna (personalen på pastorsexpedi-
tionen respektive en borgerlig vigselförrättare46) var att de skulle ge brudparen 
en kort information om min studie i samband med att paren bokade tid för vig-
sel och därefter fråga om jag fick kontakta paren vidare. Syftet med att låta kon-
taktpersonerna introducera projektet var att brudparen inte skulle uppleva någon 
påtryckning från min sida. Men veckorna gick utan att jag fick några par att in-
tervjua. En orsak var att få bokade vigslar under den årstid som det var aktuellt 
för mig att inleda intervjuerna. Det kan även haft andra orsaker, som otydlighet 
från min sida samt osäkerhet eller ointresse från kontaktpersonernas sida. Jag 
försökte inledningsvis att på egen hand nå brudpar. Jag besökte en bröllops-
mässa och delade där ut information om studien samt startade en hemsida på 
Internet där studien presenterades. Syftet med hemsidan var att kunna hänvisa 
till den i kontakten med brudpar på exempelvis bröllopsmässan. Min insats gav 
i det här fallet ingen utdelning. Troligen beror det till stor del på att mässan var 
fel miljö för mitt ärende. Parens fokus låg på tårtor och brudklänningar och de 
var i stunden inte intresserade av att medverka i en vetenskaplig studie. 

Efter ytterligare samtal med kontaktpersonerna fick jag en lista med ett antal 
kyrkliga brudpar. Samtliga var intresserade av att delta. Däremot var det fortfa-
rande svårt att få tag på borgerliga par som kunde eller ville medverka. Många 
borgerliga par bokar tid för vigsel bara någon vecka i förväg och i flera fall gick 
det inte att hinna med en intervju innan vigseln. Det sätt på vilket vigselförrät-
taren presenterade mitt projekt hade möjligen också betydelse. Jag kontaktade 
ytterligare en borgerlig vigselförrättare i en annan kommun och bad henne att 
berätta om min studie för de par som bokat tid hos henne. Det fungerade bra. Jag 
upplevde henne vara intresserad av min forskning och det är sannolikt att hon 
presenterat den på ett positivt sätt för brudparen. Dessutom kom jag överrens 
med den första vigselförrättaren om att få telefonnummer direkt till de par som 
bokat tid för vigsel hos henne så att jag själv kunde ringa och introducera studien 
för brudparen. Det enda hon gjorde var att informera om att jag skulle ringa så 
att paren kunde godkänna detta. Responsen blev genast betydligt bättre. Endast 
ett par tackade nej till att medverka. En trolig orsak till det plötsliga intresset är 
att jag genom en egen första kontakt fick möjlighet att presentera studien på det 
sätt jag själv önskade och paren kunde direkt fråga mig om sådant de undrade 
kring studien. Möjligen blev det också svårare för dem att säga ”nej” till ett delta-
gande när jag kontaktade dem personligen. För att undvika en upplevelse av 
påtryckning bad jag dem alltid att fundera kring sin medverkan några dagar och 
meddela mig sina beslut vid en andra telefonkontakt. Min upplevelse är att det 

46 Från början hade jag kontakt med två borgerliga vigselförrättare. Den ene hade dock så få vigslar att 
vi tidigt bestämde oss för att lägga ned det samarbetet.
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fungerade bra. Samtliga intervjuer kunde genomföras, som planerat, under våren 
och sommaren 2008 (förutom två försöksintervjuer som gjordes våren 2007).

Erfarenheterna av svårigheter med att få tag på deltagare ökade min förmåga 
till flexibilitet, som exempelvis att söka nya lösningar vid motstånd. En annan 
insikt som vunnits rör problemen att finna deltagare till studien via en tredje 
part. Om man önskar göra så är det viktigt att personen i fråga själv är intres-
serad av projektet så att denne framställer det på ett positivt sätt för de presum-
tiva deltagarna. 

4.3 Genomförande av intervjuer
Reflexion eller reflektion (orden används ofta synonymt) kan betyda återkas-
tande av ljus (eller annan vågrörelse) eller noggrant eftertänkande (www.saob.
se).47 Ett reflektivt förhållningssätt är viktigt för mig och innebär att jag vill göra 
en eftertänksam studie, där ljuset eller kunskapen hela tiden återspeglas ur olika 
vinklar. Nedan presenterar jag hur jag har gått till väga med intervjuerna och 
reflekterar kring några problemställningar.

Betydelsen av tillit 
Vid intervjuer om ett ämne som bröllop kommer man snart in på personliga och 
ibland väldigt privata samtalsämnen. Ämnen som jag upplever att få av dem jag 
har intervjuat talar om med andra. Att skapa en känsla av tillit inför och under 
intervjun har varit centralt för mig i syfte att få intervjupersonen att våga be-
rätta om sig själv och sina relationer. Vid telefonsamtalet som föregick intervjun 
var jag noga med att tydligt informera om projektet (se vidare kap. 4.6).

Intervjupersonen bestämde när och var intervjun skulle ske. Detta gav goda 
förutsättningar för att mötet skulle bli så avslappnat och bra som möjligt. De 
flesta intervjuer skedde i hemmet hos den intervjuade. Några hölls på den inter-
vjuades arbetsplats och en skedde i ett rum på ett bibliotek. Jag anser att platsen 
har stor betydelse för den stämning som skapas under en intervju. De intervjuer 
som skedde i hemmet var de mest avslappnade. Ofta satt vi i soffan med var sin 
kopp kaffe. Det som kunde störa i hemmiljön var att den intervjuades barn ibland 
var i närheten vilket bröt fokus emellanåt. Men jag upplevde inte det som stres-
sande och uppfattade det inte som att de intervjuade gjorde det heller. De inter-
vjuer som ägde rum på arbetsplatser innebar däremot en viss stress, åtminstone 
från min sida. Jag hade svårt att ta utrymme och tid från den intervjuade i en 
miljö där han/hon förväntas göra sitt arbete. 

Genom att visa att jag hade gott om tid i samband med intervjun och genom 
att ställa förhållandevis öppna frågor försökte jag skapa förtroende i intervjusi-
tuationen (jfr Marander-Eklund 2004). Intervjupersonen hade i brevet jag tidi-
gare skickat fått reda på att jag ämnade banda intervjuerna. Detta tog jag åter 

47 Alvesson & Sköldberg (2000) tar upp vissa skillnader mellan begreppen. I det sammanhang som jag 
använder dem har skillnaderna ingen betydelse, varpå jag lämnar dem utan vidare kommentar.
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upp vid intervjun och personen i fråga fick godkänna tillvägagångssättet. Jag har 
arbetat med temabaserade	intervjuer, där den analytiska frågan konkretiserats 
i fyra områden som varje intervju rört sig kring. Temana fanns nedskrivna på ett 
papper, synliga för såväl mig som för intervjudeltagaren. Detta skapade en trygg-
het för intervjupersonen eftersom han/hon visste vad intervjun skulle handla 
om. Det gav också en frihet för deltagaren att fritt tala inom dessa teman. Dess-
utom kunde jag som intervjuare enkelt byta tema under intervjun genom att 
rikta uppmärksamheten mot något av dem som fanns på papperet (jfr Thomsson 
2002:62). Ett visst mått av flexibilitet och följsamhet är bra att ha för att intervjun 
ska bli smidig och intervjupersonen känna sig bekväm (Marander-Eklund 2004). 
Mina erfarenheter som journalist kom till pass här. Jag har genom det yrket 
tränat upp en förmåga att vara flexibel, känna av intervjusituationen och ändå 
kunna hålla ihop samtalet. Teman för första intervjun var bakgrund (individens 
och relationens), äktenskapet, vigselform och förberedelser. Den andra intervjun 
handlade om bröllopsdagen, med särskilt fokus på vigseln. Vi talade också vi-
dare kring frågor från förra intervjun. Jag inledde med en öppen fråga inför 
varje tema men hade också följdfrågor (både nedskrivna och spontana) som 
ledde berättelsen vidare. Intervjuguiden presenteras i bilaga 2.

Känslor och kön
Ofta uttrycker en person inte med ord vad han/hon känner i en viss situation. 
Känslorna avspeglas i personens handlingar och det individen säger om situatio-
nen. Det är min uppgift som forskare att ta ställning till vilken betydelse ett visst 
handlande har i en situation. Genom att intervjua mannen och kvinnan var för 
sig kunde jag under intervjuerna möta två versioner av en och samma situation. 
Vad berättar deras olika syn om dem själva och deras relation, och vad berättar 
det om mig som forskare hur jag väljer att tolka det de säger? För mig har utma-
ningen varit att försöka förstå situationen på det sätt som intervjupersonen be-
skriver den och se dennes känslor i situationen (jfr Kronqvist 2007:41-43).

Ibland har jag fått kommentarer från kollegor som pekar på svårigheter med 
att som kvinna intervjua män. Birgitta Meurling beskriver samma förhållande 
och hävdar att utgångspunkten för ett sådant resonemang är att kvinnor och män 
i grunden är olika och har svårare att förstå varandra än två av samma kön har 
(Meurling 2002). Jag vill bredda perspektivet något och menar att de förvänt-
ningar som finns på hur män respektive kvinnor ska bete sig påverkar intervju-
situationen. Detta oavsett om jag som intervjuare anser att män och kvinnor i 
grunden är lika eller olika. Det sociala könet (genus) har därför betydelse i inter-
vjusituationen. Ändå håller jag med Meurling då hon skriver att själva mötet med 
den andra har mer med andra faktorer att göra – som personkemi, ålder och 
social bakgrund – än med kön. I mitt fall upplevde jag att jag fick en god kontakt 
med de flesta intervjupersoner, vilket jag tror beror på att våra livssituationer 
liknar varandra. De flesta är i ungefär samma ålder som jag, har små barn, ar-
bete och vi delar erfarenheten av att gifta sig. 
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I de flesta par gällde att en i paret var mer reflekterad och öppen än den andre. 
Ofta var kvinnan mer öppen men det gällde inte alltid. Även om jag upplever att 
kön inte hade någon större betydelse i intervjusituationen blev såväl likheter som 
olikheter beträffande kön uttalat vid flera intervjuer. För kvinnornas del hand-
lade det om att de sökte bekräftelse och samförstånd från mig som kvinna. För 
männen gällde i vissa fall motsatsen. Jag förväntades svara på varför kvinnor 
beter sig och tycker si eller så. I vissa avseenden hade jag särskilt lätt för att 
sätta mig in i det som kvinnorna beskrev i fråga om bröllop och relationer, efter-
som jag själv finns i en relation och har stått brud vid ett bröllop. Jag vet vad det 
innebär att planera, jaga klänningar och sitta hos frisören. Men det var för den 
skull inte alltid enklare för mig att intervjua kvinnor än män. Samtalen med 
männen började i de flesta fall tämligen avvaktande och trevande från männens 
sida. Deras svar var korta, ibland enstaviga. Men oftast blev de öppnare en bit in 
i intervjun och jag upplevde att de flesta talade förhållandevis fritt med mig.

Vid ett flertal tillfällen blev jag betraktad som expert på ämnet bröllop. Inter-
vjupersonerna bad om råd i praktiska sysslor och ställde frågor om etikett, sym-
bolik och juridik. Betraktandet av mig som expert gav mig i vissa fall en makt-
position och det var inget jag önskat. Mest tydligt blev maktförhållandet vid 
samtalen om själva vigseln. Jag upplevde att några nästan skämdes över att 
medge att de inte kunde vigsellöftena utantill eller att de inte visste att man kan 
välja egna dikter att läsa vid en vigsel. Här har förstås mina val av intervjufrågor 
betydelse. Uppenbarligen ställde jag ibland frågor som ”avslöjade” intervjuper-
sonernas okunskap. Detta berodde ofta på feltolkningar från min sida, då jag 
uppfattat att intervjupersonen var mer insatt i vigseln än han/hon faktiskt var. 
Samtidigt kan betraktandet av mig som expert vara tecken på att intervjuperso-
nerna bekräftar mig som sakkunnig, pålitlig forskare (Sandberg 2007:173). 
Deras frågor visade att de förutsatte att jag hade svar på det mesta kring bröl-
lopsdagen.

4.4 Utskrift
Kort efter en avslutad intervju gjorde jag en första avlyssning där jag fokuserade 
på helheten, sökte spänningar i det som berättats och noterade idéer som jag fick 
när jag lyssnade. Jag fokuserade inte bara på det som sades utan också sådant 
som skedde i samspelet mellan mig som intervjuare och intervjupersonen (jfr 
Thomsson 2002:148). Under avlyssningen valde jag ut vilka delar som skulle 
återges ordagrant och exakt och vilka som kunde skrivas ut mer fritt, i berät-
tande form (jfr Kvale 1997:168). I de flesta fall har så gott som hela intervjun 
återgetts ordagrant. 

Utskriften av intervjun är i sig en tolkning. Det gäller såväl svårbegripliga 
meningar som större sammanhang. Mina ställningstaganden och avgöranden 
påverkar såväl reliabilitet hos mig som intervjuare som utskriftens validitet 
(Kvale 1997:152). För att möjligheterna till tolkningar ska bli så rik som möjligt 
har jag valt att transkribera intervjuerna tämligen ordagrant med upprepningar, 
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avbrott, oavslutande meningar osv. De citat som senare använts i analysen har 
delvis skrivits om till skriftspråk för att göras mer läsbara. Där jag ansett det vara 
befogat att ha kvar exempelvis upprepningar och hummanden har jag låtit det 
vara kvar.  Enligt narrativ analysmetod säger känslouttryck lika mycket som 
själva orden (Gustafsson 2007:55). Därför har jag i transkriberingen kommen-
terat sådant som betoningar, skratt, viskningar och engagemang i språket. Jag 
har också noterat om intervjupersonen gör en viss kroppsrörelse för att exem-
pelvis understryka det han/hon säger. 

Utskriften har underlättats av att jag dels fört anteckningar under tiden för 
intervjun, där jag noterat sådant i kommunikationen som inte kommit med på 
inspelningen. Jag har också lyssnat på hela eller stora delar av intervjuerna ett 
flertal gånger under tiden för transkribering. Min livssituation var sådan att jag 
hade små barn under denna period och de långa barnvagnspromenaderna var 
idealiska tillfällen för mig att lyssna på intervjuerna. Ytterligare en förtjänst med 
dessa återkommande avlyssningar var att jag lärde känna materialet väl vilket 
underlättade tolkningen av det. 

Skrattets betydelse
De flesta av mina intervjupersoner skrattar vid olika tillfällen under intervjun. 
Detta kom tidigt att intressera mig och jag har varit noga med att vid transkri-
beringarna markera dessa skratt. Det är inte alltid som intervjupersonen skrattar 
för att det är något roligt i sammanhanget. Ibland är det snarare tvärtom. Etno-
logen Lena Marander-Eklund har samma erfarenhet från när hon skrev sin av-
handling om kvinnors upplevelser av barnafödande. Föderskorna skrattade 
nästan alltid när de berättade om smärtan i samband med förlossningen (Ma-
rander-Eklund 2007:153). Marander-Eklund påstår att skrattet i dessa samman-
hang såväl uttrycker känslor som döljer dem. Skrattet är därigenom både ett 
kommunikativt och ett stilistiskt medel (Marander-Eklund 2007:157). Jochum 
Stattin visar i sin studie om rädslor att dagens människor till stor del är rädda 
för sådant som har med kroppen att göra. Det kan handla om kroppslig smärta 
eller att förlora kontrollen över sin kropp. Genom ett ironiskt skratt kan man 
hantera rädslan (Stattin 1990:164). Vid mina intervjuer finns flera exempel då 
intervjupersonerna berättar om sin rädsla för att exempelvis snubbla när de går 
fram till altaret i kyrkan. Berättelserna åtföljs av skratt. 

Ibland är skrattet en del av personligheten eller ett tecken på osäkerhet och 
blygsel. Somliga skrattar större delen av intervjun. Andra väldigt sällan. Trans-
kriberingen av intervjuerna visar att jag ofta skrattar tillsammans med intervju-
personen. Ibland är det för att vi pratar om en komisk situation. I andra fall 
kopierar jag, mer eller mindre omedvetet, den berättarstil som intervjupersonen 
har. Skrattet blir en gemensam handling att mötas i (Marander-Eklund 2007:158). 
Skratten kan också förstås som en del av den förhandling om tolkningsföreträde 
som finns i varje intervjusituation (jfr Johansson 2005:252). I ett fall skrattade 
jag när intervjupersonen berättade om en händelse som egentligen inte var sär-
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skilt rolig när den skedde. Genom mitt skratt gav jag berättelsen en komisk 
prägel, vilket intervjupersonen troligen inte avsett att den skulle ha. Jag fick 
tolkningsföreträde. 

Skrattet kan också vara avväpnande. Vid intervjuer som gått trögt har jag gett 
en skämtsam kommentar i ett försök att lätta upp stämningen. Genom mitt skratt 
inbjuder jag den andra att bli en del av berättelsen. Vi kommer på samma våg-
längd. Ofta har det fungerat och en del av spänningen i samtalet har släppt. Ett 
jämlikt möte är alltid att eftersträva för att skapa tillit i intervjusituationen (Jo-
hansson 2005:249). I de fall då intervjupersonens skratt signalerar smärta eller 
osäkerhet delar vi inte skrattet, vilket i dessa fall syftar till att understryka eller 
släta över något. Marander-Eklund ger exempel på hur skrattet i föderskornas 
berättelser uttrycker både glädje, stolthet och ömhet. De skrattar när de berättar 
om lyckan av att ha det nyfödda barnet i sin famn. Skrattet kan i dessa fall även 
delvis ta udden av den upplevda lyckan. Intervjupersonen vill inte framhäva all 
sin lycka utan slätar över den och visar sig ”lagom lycklig”. Marander-Eklund 
påpekar också att tidsavstånd har betydelse. Ju längre bort i tiden en händelse 
skett desto mindre förekommer skratt i berättelsen av den. Tolkningen av skrat-
tet måste alltså ställas i relation till upplevelsen och hur länge sedan det var den 
inträffade (Marander-Eklund 2007:165). 

Vid transkriberingen av intervjuerna använde jag mig av ”smajlisar” (☺) för 
att markera skratt, delvis för att det går snabbt att göra denna symbol på tang-
entbordet. Smajlisar syns också bra i texten vilket varit en hjälp för mig vid 
tolkningen av intervjupersonernas skratt. Symbolen har följt med under hela 
arbetet med analyserna och jag har valt att även i den färdiga rapporten ha den 
kvar i citaten, eftersom jag anser att den kan vara behjälplig för läsaren i dennas 
analys. En brist i användningen av symbolen är att den inte visar olika nyanser 
av skratt. Personen i fråga kan fnissa eller skratta högt och hjärtligt. Jag har valt 
att beskriva nyanserna med ord i den analys som följer efter citatet. Att smajlisar 
inte är en konventionellt akademisk symbol kan ses som ytterligare en brist men 
jag anser att läsbarhet är viktigare än konventioner och väljer därför att ha den 
med i avhandlingen.

4.5 Analys
Det reflexiva arbetssättet innebär en medvetenhet om och användning av de 
olika sammanhang som påverkar människan i hennes konstruktion av såväl 
sig själv som kunskap om världen. Tolkning och analys sker gradvis under och 
efter intervjun (Kvale 1997, Thomsson 2002). Syftet med analysen är att finna 
mening i det som sagts under intervjun. Detta tolkas utifrån olika perspektiv 
för att bilden av det som sägs ska bli så hel som möjligt. För Thomsson innebär 
det reflexiva arbetssättet ”att låta olika tankar krocka med varandra i en process 
där kunskap inte är något som finns utan något som skapas” (Thomsson 
2002:38). En reflexiv studie kan därför aldrig hänvisa till någon given teori 
eller hävda att empirin ska få tala för sig själv. Tvärtom sker tolkningarna genom 
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att något som sagts i intervjun ger tankar, idéer och anknytningar till teorier 
efter hand. 

Jag har kombinerat Thomssons handfasta råd kring hur man genomför en 
reflexiv analys (Thomsson 2002) med Lieblichs mfl (1998), Johanssons (2005) 
och Skotts (2010) belysning av berättelsernas funktioner enligt narrativ analys-
metod. Varje tolkning av intervjuer innebär en hermeneutisk och etisk utmaning. 
Samtidigt som jag som intervjuare ska ta de intervjuades ord på allvar krävs att 
jag har en kritisk distans som gör det möjligt för mig att tolka deras uttalanden 
annorlunda än de upplever sig själva och sin situation (Kristensson Uggla 
2007:27). Detta gäller även de känslor som intervjupersonerna uttrycker. Jag 
måste lita på känslorna och ta dem på allvar men alltid presentera dem i min text 
genom en kritisk reflektion. Reflektionen inbegriper även mina egna känslor och 
övertygelser. Mitt möte med den andras känslor fungerar som ”en kritisk instans 
i den egna förståelsen och självförståelsen” (2007:28). Jag har strävat efter att 
reflektera över mina ståndpunkter och identifiera mina förförståelser, för att i 
största möjliga mån förhindra att materialet förvrängs (jfr Granholm 2007:86, 
Illman 2007:62-63).

Förståelsen är alltid bunden till en kontext. Därför blir förförståelsen en viktig 
utgångspunkt för mig i analysen. Som intervjuare har jag också alltid del i vad 
den andra uttrycker. Inte bara genom att ställa frågor utan genom min egen 
närvaro. Jag reagerar, medvetet eller omedvetet, på det intervjupersonen ut-
trycker. Därigenom är jag alltid med och skapar samtalet. I tolkningen av det 
sagda måste jag därför hela tiden beakta det sammanhang i vilket orden sägs. 
Intervjun innebär ett samspel mellan två människor, med allt vad det innebär 
av känslor tankar och upplevelser (Gustafsson 2007:56).

Analys i två steg
I enlighet med Thomssons råd har jag delat upp arbetet med analysen i två steg. 
Först har jag gjort en (1) lodrät analys som skär rakt igenom varje enskild inter-
vju, och sedan gått över till en (2) vågrät analys som går över samtliga intervjuer 
(Thomsson 2002:252). Genom att först göra en lodrät analys har jag lärt känna 
materialet väl vilket har hjälpt mig att i den vågräta analysen se sammanhang 
samt likheter och skillnader intervjuerna emellan. Vid transkriberingen blev det 
snart tydligt att några intervjuer tillför mer till förståelsen än andra. Dessa nyck-
elintervjuer har lagt grunden för den vågräta analysen. Jag har läst igenom och 
analyserat dem mer noggrant än övriga. Varje intervju lästes också utifrån 
några grundfrågor som jag ställde till intervjutexten och som även var centrala 
under själva intervjun. Jag har läst varje livsberättelse48 utifrån den narrativa  

48 Med livsberättelse menar jag ”den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av 
sitt liv” (Johansson 2005:23).
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analysmetod som Lieblich m.fl. beskriver i boken ”Narrative research - Reading, 
Analysis, and Interpretation” (1998).49

(1) I den lodräta analysen har jag främst använt holistisk innehållsanalys, 
vilken ser till en individs hela berättelse och fokuserar på det innehåll 
som kommit fram i den. Delar av berättelsen analyseras i förhållande 
till innehållet i helheten. Analysformen är vanlig i fallbeskrivningar 
(1998:13), vilket min undersökning kan ses som exempel på. Läsandet 
har för min del skett i fem steg: (1) Jag lyssnade och läste materialet 
flera gånger tills jag uppfattade ett mönster, (2) intrycken av berättelsen 
antecknades (eventuella motsägelser eller oavslutade meningar note-
rades särskilt, liksom andra framträdande delar av berättelsen), (3) jag 
fokuserade sedan på valda delar eller teman i berättelsen, vilka till stor 
del sammanföll med de teman jag haft vid intervjuerna, (4) jag marke-
rade varje tema i texten för att sedan (5) studera dem noga och anteckna 
slutsatser. Jag fokuserade särskilt på första gången ett tema uppträdde, 
övergångar mellan teman, deras kontexter och framträdanden i texten 
(1998:63). Genom denna analys har jag tolkat de innehållsliga teman 
som varje intervjupersons berättelse innehåller och som säger något om 
meningsskapande i samband med bröllop. 

 
Eftersom syftet med min studie även är att förstå hur berättandet i sig 
kan skapa mening, har jag i läsningen av de olika temana lyft in yt-
terligare en dimension av narrativ analys, det som Lieblich m.fl. kallar 
kategorisk formanalys. Syftet är att lära något om berättaren som inte 
blir uppenbart genom att enbart se till innehållet i berättelsen. Exem-
pelvis kan känslouttryck komma fram i berättelsen som är av betydelse 
för det som sägs (Lieblich m.fl. 1998:141). Språkligt sett har jag tolkat 
sådant som vilka metaforer berättaren använder eller hur ofta han/
hon använder passiv eller aktiv form i sitt tal (1998:13). Känslouttryck 

49 Lieblich m.fl. (1998) delar in narrativ analys i fyra grupper, baserade på två dimensioner som korsar 
varandra. Den första dimensionen handlar om huruvida intervjun analyseras i sin helhet (holistisk) 
eller i delar (kategorisk). Traditionell innehållsanalys använder det senare angreppssättet och delar 
in ord eller meningar i olika kategorier. Ur ett holistiskt perspektiv tolkas berättelsen i sin helhet. 
Det kategoriska perspektivet är lämpligt att använda vid studier av grupper av människor medan det 
holistiska perspektivet passar bättre för studier av personer och deras utveckling till den situation 
de nu står i. Den andra dimensionen är en distinktion mellan berättelsens innehåll och form. Den 
som koncentrerar sig kring innehållet ser till vad som hände, varför, vem som var inblandad osv. 
Berättelsens innehåll kan också fås genom att man frågar om dess mening, eller en särskild del av den. 
Den som å andra sidan har berättelsens form i fokus ser till dess struktur, i vilken ordning händelser 
nämns, vilka känslor som kommer fram i historien, berättarstilen osv. En kombination av de två 
dimensionerna ger fyra varianter av narrativ analys: holistisk innehållsanalys, holistisk formanalys, 
kategorisk innehållsanalys och kategorisk formanalys. Gränserna mellan de olika varianterna kan 
vara flytande och ibland används olika former i samma studie. Vilken variant som är lämplig styrs av 
studiens frågeställning (Lieblich m.fl. 1998:12-14). 
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kan avläsas på skilda sätt. Den mest direkta metoden är att söka efter 
tydliga uttryck i texten (”jag är glad”) eller kroppsliga uttryck (skratt). 
Jag har särskilt fokuserat på det senare. Man kan också finna indirekta 
känslouttryck i texten genom att snarare se till vad som inte sägs än det 
som sägs. En tredje variant är att tolka språkliga uttryck som inte direkt 
handlar om känslor men som ändå säger något om känsloläget, antingen 
genom hur ofta de återkommer eller utifrån i vilka sammanhang de sägs 
(1998: 154-155). 

(2) Den vågräta analysen har inspirerats av reflexiv metod (Thomsson 
2002). Jag gick till väga så att jag skapade gemensamma teman (t.ex. 
”motiv till äktenskap”) med utgångspunkt i de lodräta analyserna. Här 
nyttjade jag till en början det kvalitativa databearbetningsprogrammet 
NVivo7 och kombinerade det senare med sökfunktionen i ett vanligt 
ordbehandlingsprogram. Jag klippte ut de delar av intervjuerna som tar 
upp samma tema och lät dem bilda en egen textmassa. De nya texterna 
analyserades i relation till varandra och jag skrev ned en mer samman-
hängande text om hur jag förstått dem. I vissa fall ingår samma textmassa 
i flera teman. Jag har då läst texten ur olika perspektiv (jfr Thomsson 
2002:158). Slutligen har jag reflekterat över mina egna reflektioner och 
granskat det jag fått fram utifrån olika teorier. 

4.6 Forskningsetik 
När jag inledde mitt avhandlingsprojekt var det inte lagstadgat att idén skulle 
prövas hos etiknämnden. Det var upp till handledare och doktorand att bedöma 
huruvida en etikprövning var önskvärd eller inte. Bedömningen gjordes att det 
inte var aktuellt för min studie med någon etikprövning och jag har därför inte 
låtit göra någon sådan. Under hela projektet har jag eftersträvat att vara etiskt 
ansvarsfull och sökt efter så utförliga förklaringar som möjligt för att förstå den 
aktuella situationen (jfr Skeggs 1997/2006:53).50 De delar av intervjuerna som 
varit av alltför privat karaktär har jag inte citerat. I de fall då jag ansett att käns-
lig information varit nödvändig att ha med för att förstå en situation har jag valt 
att skriva om den på ett övergripande sätt istället för att gå in på detaljer. Syftet 
med detta är att värna om individens integritet. 

Även om de intervjuade inte skulle vara eniga med mig om samtliga analyser 
vill jag hävda min rätt att använda de tolkningar som vuxit fram i dialog med 
andra forskare och i förhållande till mina forskningsfrågor. Forskaren och inter-
vjupersonen har, som etnologen Beverley Skeggs (2006) påpekar, olika utgångs-
punkter för att förklara erfarenheter. Detta kan skapa en diskrepans mellan 

50 Etnologen Beverley Skeggs diskuterar den epistemiska ansvarsfullheten i boken ”Att bli respektabel” 
(2006:33-67), där hon ur feministiskt och kulturteoretiskt perspektiv analyserar arbetarklasskvinnors 
konstruktioner av subjektivitet. 
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forskarens tolkning och den intervjuades upplevelser, en situation som varje 
forskare måste förhålla sig till. ”Tolkningar har olika platser, värden, funktioner, 
lämplighet och syften”, skriver Skeggs (2006:54). Jag hoppas att jag med mina 
tolkningar lyckas svara på studiens frågeställningar och samtidigt visa respekt 
för de intervjuade.

Jag har varit noga med att följa de forskningsetiska principer som finns inom 
humaniora och samhällsvetenskap. Principerna har till uppgift att väga forsk-
ningsnyttan mot samhällsmedborgares berättigade krav ”mot otillbörlig insyn 
t ex i sina livsförhållanden” (Vetenskapsrådet 1990:5). Individskyddskravet, 
vilket innebär att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan presenterar 
jag hur jag har gått tillväga samt reflekterar kring hur väl jag har lyckats leva upp 
till dem.

Informationskravet
Informationskravet innebär att ”forskaren ska informera de av forskningen be-
rörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet 1990:7). 
Kravet innebär att jag som forskare ska informera intervjupersonerna om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Jag ska 
också upplysa dem om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att av-
bryta sin medverkan.

 Genom tidigare arbete som informationsansvarig i en stor organisation har 
jag lärt mig vikten av att vara tydlig i informationen och gärna upprepa den vid 
flera tillfällen samt genom olika kanaler. Detta för att vara så säker som möjligt 
på att jag har nått fram med mitt budskap. Jag var därför noga med att delge 
informationen till intervjudeltagarna så tydligt som möjligt. Vid den första tele-
fonkontakten med intervjupersonen i fråga presenterade jag min forskning och 
dess syfte. Jag berättade att deltagandet innebar att jag skulle intervjua personen 
två gånger; en gång före det planerade bröllopet och en gång efter. Varje intervju 
planerades ta cirka 60 minuter. Jag informerade vidare om att deltagandet var 
frivilligt och att vederbörande kunde avbryta det när som helst. 

Vid slutet av telefonsamtalet erbjöd jag mig att skicka ett brev eller e-post med 
vidare presentation av projektet och dess syfte (se bilaga 1). Jag hade också låtit 
göra en hemsida om projektet, vilken jag hänvisade till vid telefonsamtalet. När 
jag sedan träffade intervjupersonen för den första intervjun informerade jag 
återigen om syftet med intervjun och projektet i stort. Vid ett tillfälle missade jag 
detta. Då blev betydelsen av informationen särskilt tydlig. Innan jag hunnit 
ställa första frågan i intervjun avbröt intervjupersonen mig och bad mig berätta 
om dess syfte. Där fanns en tydlig osäkerhet hos personen ifråga. Jag stängde av 
bandspelaren och berättade om studiens syfte. Därefter startade intervjun och 
jag upplevde att intervjudeltagaren var öppen och trygg i sammanhanget. I mö-
tet med en annan intervjuperson gav jag informationerna såväl vid vår första 
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telefonkontakt som i samband med intervjun (samt i brev). När intervjun avslu-
tats sa vederbörande att han fortfarande inte förstod syftet med intervjun. Jag 
försökte att förklara det men är osäker på hur väl jag lyckades för han gav samma 
kommentar vid vårt nästa möte. 

De kommunikationssvårigheter som fanns i fråga om informationen kvarstod 
under båda intervjuerna. Särskilt under den första intervjun upplevde jag att vi 
talade olika ”språk”. De svårigheter han hade att förstå mig gällde även i motsatt 
riktning. Jag ställde om samma frågor många gånger ur olika synvinklar för att 
försöka greppa kärnan i det han ville säga. Vid transkriberingen blir det tydligt 
att jag, mer än vid någon annan intervju, under samtalets gång sammanfattar 
det han sagt i syfte att se om jag förstått honom rätt eller inte. Våra kommuni-
kativa svårigheter upplevde jag under intervjun som ett hinder i samtalet. Trans-
kriberingen visar dock att just dessa svårigheter också skapat en av de mest 
kärnfulla intervjuerna. Exemplet tydliggör de svårigheter som finns med infor-
mationskravet. Att forskaren delger information behöver inte betyda att delta-
garen förstår den. Jag anser att jag i förekommande fall hade gett informationen 
på alla tänkbara sätt men det är uppenbart att jag ändå inte lyckats presentera 
mitt forskningsprojekt tydligt nog för alla. 

Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 
(Vetenskapsrådet 1990:9). Konkret innebär det att jag som forskare ska inhäm-
ta undersökningsdeltagares samtycke till att medverka i projektet. Den första 
telefonkontakt jag hade med intervjupersonerna innebar inga samtycken från 
deras sida. Jag bad istället att få skicka brevet med vidare information och där-
efter återkomma angående en eventuell medverkan. En av de personer jag sam-
talat med i telefonen valde att inte delta i undersökningen. Övriga samtyckte till 
att medverka och vi bestämde tid och plats för en första intervju. 

Samtyckeskravet innebär vidare att ”de som medverkar i en undersökning ska 
ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 
delta. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 
för dem” (Vetenskapsrådet 1990:10). Som tidigare nämnts informerade jag 
samtliga om deras möjligheter att när som helst avbryta sin medverkan om de 
så önskade. Ingen av de som valde att medverka ville avbryta. Tvärtom fick jag 
många positiva kommentarer från intervjupersonerna om att de tyckte att det 
var roligt att delta och att de såg fram emot att läsa min avhandling. 

Ännu en regel som följer med samtyckeskravet är att det inte bör finnas något 
beroendeförhållande mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare 
(Vetenskapsrådet 1990:10), detta för att det inte ska vara några svårigheter för 
deltagaren att när som helst lämna projektet. Jag anser att beroendeförhållanden 
också försvårar analysen av intervjuerna och valde att enbart intervjua personer 
som jag tidigare inte kände eller på något sätt varit i kontakt med. 
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Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehö-
riga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet 1990:12). Frågan om konfidentia-
litet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Konkret 
innebär kravet bland annat att ”alla uppgifter om identifierbara personer skall 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej 
kan identifieras av utomstående” (Vetenskapsrådet 1990:12). Jag informerade 
intervjupersonerna tidigt om att samtliga uppgifter är konfidentiella. Deltagarnas 
namn och kontaktuppgifter har jag hållit för mig själv. I avhandlingen har jag 
ändrat namn på samtliga personer och platser som nämns i intervjuerna. I de 
fall då geografiska platser beskrivs av den intervjuade har omskrivningar skett 
så att platserna inte går att känna igen. 

Nyttjandekravet
Slutligen har jag följt nyttjandekravet, enligt vilket uppgifter insamlade om en-
skilda personer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 
1990:14). Det innebär bland annat att jag som forskare inte får lämna uppgifter 
om intervjupersonerna till exempelvis företag inom bröllopsbranschen, vilka kan 
utnyttja dem för kommersiella syften.  

4.7 Utvärdering av metod
Ett sätt att kontrollera analysens reliabilitet är att i rapporten beskriva sitt tillvä-
gagångssätt så att läsaren kan kontrollera de olika stegen i analysen (Kvale 1997:189). 
Jag strävar efter att i min rapportering vara så tydlig jag kan med hur jag har ge-
nomfört studien. I förståelsegrundade undersökningar är det svårt att hävda att 
resultaten är generaliserbara. Thomsson talar hellre om ”möjligheterna att succes-
sivt utvidga tillämpningsområdet för en förståelse” (Thomsson 2002:33). Genera-
liserbarheten ligger i hur möjligt det är att genom undersökningen finna nya vägar 
för att förstå också andra grupper eller situationer än de som är aktuella i den 
specifika undersökningen. Enligt Kvale är det lika mycket läsaren som den som gör 
undersökningen som bedömer undersökningens generaliserbarhet. Det viktiga är 
att forskaren möjliggör för läsaren att kunna göra en sådan bedömning.

Esaiasson m.fl. (2002/2003) hävdar att frågan om validitet är det svåraste 
och samtidigt det mest centrala problemet för den empiriska samhällsvetenska-
pen (2003:61). Med validitet menar jag här den utsträckning i vilken mina ob-
servationer speglar de fenomen jag vill undersöka. Såväl användning av teorier 
som förfaringssätt (intervjumetod och urvalsfrågor) och analys har betydelse för 
om undersökningen kan sägas vara valid eller inte (Thomsson 2002:32). Jag har 
strävat efter att validera min studie under hela undersökningsprocessen vilket 
inneburit en ständigt kritisk syn på arbetet (jfr Kvale 1997:219). 

I fråga om teorier har jag i enlighet med såväl reflexiv som narrativ metod valt 
teoretiska perspektiv med intervjumaterialet som utgångspunkt. Den spännvidd 
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som bröllopsprocessen innebär reflekteras i det breda urvalet av teoretiska per-
spektiv. Studien har ett tvärvetenskapligt grepp, med familjesociologiska, genus-
teoretiska, kultursociologiska, religionssociologiska och ritteoretiska perspektiv 
i analysen. Redan innan intervjuarbetet inleddes hade jag läst in mig på de 
områden som jag ansåg mig behöva kunskap kring för att kunna genomföra 
studien på ett så bra sätt som möjligt. Jag hade därmed en viss teoretisk förför-
ståelse när studien inleddes. Men texten har styrt in mig på valda teoretiska 
perspektiv. Jag hade exempelvis en ritteoretisk grund innan jag genomförde 
intervjuerna. Intervjupersonernas berättelser om förväntningar och upplevelser 
av vigslarna gjorde det praxisteoretiska perspektivet tydligt. Därigenom blev 
perspektivet av stor betydelse för min tolkning och förståelse av berättelserna. 
Läsningen om intervjupersonernas val av vigselform visade skillnader mellan de 
två studerade vigselgrupperna, vilket ledde mig till Pierre Bourdieus kulturso-
ciologiska teori. Jag anser att teorin har bidragit till förståelsen av den funna 
differensen. 

Beträffande metod känner jag mig trygg och säker i användandet av inter-
vjuer. Jag har genomfört intervjuer vid de uppsatser jag tidigare skrivit under 
min studietid och har god intervjuvana från åren som journalist. Mina tidigare 
erfarenheter av användning av inspelningsteknik samt teknik för transkribering 
har underlättat arbetet för mig. Samtliga intervjuer spelades in med tillförlitlig 
teknik vilket gör att jag har hört allt som sagts på banden och kunnat transkri-
bera materialet utan problem. Under en intervju skedde dock ett misstag vilket 
berodde på den mänskliga faktorn, dvs. mig själv. Efter en kort paus under in-
tervjun glömde jag bort att starta bandspelaren igen när intervjun återupptogs. 
Jag uppmärksammade förhållandet efter cirka tio minuter och valde att ta om 
de frågor som jag missat att spela in. Resultatet blev att det som tidigare sagts 
upprepades och spelades in. Dessutom lade intervjupersonen till lite i berättelsen. 
Även om det blev ett avbrott i flödet av intervjun är min uppfattning att berät-
telsen närmast berikades av det inträffade. 

4.8 Presentation av intervjupersonerna
Innan jag kommer in på analyserna av intervjupersonernas berättelser vill jag kort 
presentera de 16 kvinnor och män (i åtta par) som ingår i studien. De introduceras 
parvis i två grupper, de som gifter sig kyrkligt respektive borgerligt. Eventuella 
tidsangivelser är relaterade till år 2007-2008, då samtliga intervjuer inträffade. 

Kyrklig vigsel
Fyra par gifter sig kyrkligt: Lotta och Andreas, Carolina och Olle, Cecilia och 
Magnus samt Monica och Mårten.

Lotta och Andreas 
Lotta, 38, och Andreas, 36, arbetar som tjänstemän vid en myndighet. Andreas 
är född och uppvuxen i M-stad och har själv gifta föräldrar. Lotta kommer från 
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en mindre ort på landsbygden. I hennes släkt och vänkräts är giftermål ovanligt 
och Lottas föräldrar var aldrig gifta. Lotta och Andreas har varit ett par i sju år 
och bott ihop i fyra av dessa. Deras son, Axel, är nästan två år när paret gifter sig. 
Lotta har också en son från tidigare förhållande men har aldrig varit gift. Det har 
däremot Andreas, också då genom en kyrklig vigsel. Ett 50-tal gäster deltar vid 
Lottas och Andreas vigsel som sker i en kyrka.

Carolina och Olle
Carolina, 29, och Olle, 27, har levt tillsammans i sju av de nio år som de varit ett 
par. Båda är uppvuxna i M-stad. De är döpta och konfirmerade och har gifta 
föräldrar. Dottern Miranda är ett halvt år när paret gifter sig. Vid tiden för inter-
vjuerna är Carolina föräldraledig och Olle arbetar som lärare. Även Carolina är 
utbildad lärare. Vigseln sker utomhus i en park i samband med att Miranda döps. 
65 gäster deltar vid vigseln.

Cecilia och Magnus
Cecilia, 36, och Magnus, 38, träffades i mitten av 1990-talet när de studerade 
vid högskola och blev samboende samma år. De arbetar som säljare respektive 
chef inom näringslivet. Cecilia kommer från M-stad medan Magnus är inflyttad. 
Båda är döpta och konfirmerade och har gifta föräldrar. Parets son är drygt ett 
år när föräldrarna gifter sig. Närmare 40 gäster deltar i vigseln, som sker i en 
kyrka. 

Monica och Mårten
Monica, 32, och Mårten, 32 är uppvuxna i omgivningarna kring M-stad. De blev 
tillsammans under gymnasietiden och flyttade ihop i samband med högskole-
studier på annan ort. De arbetar som ekonom respektive chef inom näringslivet. 
Båda är döpta och konfirmerade och har gifta föräldrar. Deras ettårige son har 
döpts av den präst som förrättar parets vigsel. Vigseln sker i en kyrka med när-
mare 70 gäster närvarande.

Borgerlig vigsel
De fyra borgerliga paren är: Lisa och Leif, Sandra och Rickard, Hillevi och Urban 
samt Sofia och Josef.

Lisa och Leif
Lisa, 30, och Leif, 35, har varit ett par i tre år och bott tillsammans i drygt ett av 
dessa. Båda är inflyttade till R-stad men Leif är uppvuxen i en närliggande ort. 
Han är verkstadsarbetare medan Lisa är sjukskriven sedan en tid tillbaka. Leifs 
föräldrar skildes när han var liten. Lisas föräldrar var aldrig gifta. Paret hade 
först tänkt gifta sig i kyrkan men av olika anledningar föll valet på en borgerlig 
vigsel. Den sker på den klippa vid vattnet där paret förlovade sig. Två barndoms-
kamrater till Leif samt en oanmäld morbror till Lisa närvarar vid vigseln.
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Sandra och Rickard
Sandra, 40, och Rickard, 37, träffades år 2001 och flyttade ihop något år senare. 
Sandra arbetar som kassör och Rickard arbetar inom transportnäringen. Sandra 
är inflyttad men Rickard kommer från M-stad. Båda har separerade föräldrar. 
Sandra var tidigare gift (kyrkligt) och har en son från detta äktenskap. Paret har 
också en son tillsammans som är fyra år vid tiden för vigseln. Vigseln sker i kom-
munens vigsellokal. Parets barn samt Rickards mamma och hennes sambo deltar 
i vigseln.

Hillevi	och	Urban
Hillevi, 27, och Urban, 29 träffades år 2004 och blev samboende ett år därefter. 
Båda arbetar med social omvårdnad. Ingen av dem kommer från orten (M-stad). 
Urban har gifta föräldrar (borgerlig vigsel) men Hillevis är separerade. Paret har 
en dotter som är ett år. Urban har också en tioårig son från ett tidigare förhål-
lande. De gifter sig utomhus vid en plats som deras vigselförrättare bestämt. 
Omkring 15 personer närvarar vid vigseln.

Sofia	och	Josef
Sofia, 24, och Josef, 24, blev ett par under gymnasietiden och flyttade ihop kort 
därefter. Paret har två barn som är 4 respektive 1,5 år vid tiden för giftermålet. 
Sofia har gifta föräldrar men Josefs är skilda. Josef är lagerarbetare vid ett gros-
sistföretag och Sofia bedriver universitetsstudier. Paret överraskar Sofias föräld-
rar samt Josefs mamma och hennes nuvarande man med att gifta sig på flygplat-
sen strax innan de gemensamt reser utomlands. 

Lathund för citat
Varje citat inleds med namnet på den person som talar. När det står Karin är det 
alltså jag som säger något. Närmast efter varje namn följer en bokstav, K respek-
tive B, där K betyder kyrklig vigsel och B betyder borgerlig vigsel. Därefter anges 
från vilken intervju citatet är hämtat, den första (1) eller andra (2). AndreasK1 
betyder alltså att Andreas gifter sig kyrkligt och att citatet är hämtat från den 
första intervjun med honom.

Här är några förkortningar att ha i minnet vid läsningen av citatet:
… betyder kort tystnad.
(…) betyder att jag har klippt bort delar av citatet.
☺ betyder skratt. Styrka och typ av skratt kommenteras i texten.
Kursivering betyder att ordet betonas särskilt av intervjupersonen.
Gester, leenden och höjning eller sänkning av röststyrkan noteras inom paren-
teser i citaten. Allt som står inom parentes i citaten är mina anmärkningar.
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4.9 Sammanfattning
I val av metod har jag utgått från studiens centrala frågeställning: Vilka menings-
skapande	processer	synliggörs	i	intervjupersonernas	bröllopsberättelser,	sett	
ur	olika	samhälls-	och	kulturvetenskapliga	perspektiv? Jag har genomfört in-
tervjuer och valt att använda tolkande	reflexiv	intervjumetod	i kombination med 
narrativ	metod. Utgångspunkten för mig har varit att en persons berättelser till 
både innehåll och form säger något om såväl personen som det han/hon talar 
om. Varje berättelse präglas också av den kontext den berättas i. Berättelsens 
syfte, relationen mellan berättare och lyssnare och berättarens känslostämning 
är något av allt det som påverkar berättelsen. 

Jag har intervjuat svenskfödda kvinnor och män i åtta heterosexuella par. 
Varje person intervjuades två gånger, före och efter bröllopet. Intervjuperso-
nerna är i åldrarna 24-40 år. De bor i en medelstor stad och en mindre ort i 
norra Sverige. Fyra par gifte sig svenskkyrkligt och resten borgerligt. Intervju-
erna var temabaserade med såväl öppna som mer specifika frågor. Efter inter-
vjuerna lyssnade jag igenom materialet och gjorde en noggrann utskrift av dem. 
Analysen av intervjumaterialet har skett i två steg. Först har jag gjort en (1) 
lodrät analys som skär rakt igenom varje enskild intervju, och sedan gått över 
till en (2) vågrät analys som går över samtliga intervjuer. 

Forskningsetiskt har jag följt de fyra allmänna huvudkrav som finns för forsk-
ningen inom humaniora och samhällsvetenskap: informationskravet, samtyck-
eskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

Närmast följer fyra kapitel i vilka den empiriska undersökningen redovisas 
med analys och diskussion av de teorier som används i studien. Därefter ett 
kapitel med avslutande reflektioner samt en kort epilog.
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5 Vägen till äktenskap
Mannens och kvinnans beslut att gifta sig med varandra är startskottet för bröl-
lopsprocessen. I det här kapitlet vill jag förstå vilken mening intervjupersonerna 
ser med att gifta sig. Den fråga jag söker besvara är: Hur	motiverar	intervjuper-
sonerna	sina	beslut	att	gifta	sig	och	vilka	betydelser	lägger	de	i	giftermålet?	I 
analysen av berättelserna söker jag efter deras motiv till giftermål. För att kunna 
förstå dem måste jag känna till den situation i vilken intervjupersonerna börjat 
tala med sina respektive partners om giftermål. Därefter går jag vidare till en 
analys av de olika motiv till äktenskap som personerna uppger. För att förstå 
giftermålets innebörd eller betydelse analyserar jag intervjupersonernas berät-
telser om några av de sociala markörer som följer med giftermålet: ringen, be-
teckningarna ”man” och ”hustru”/”fru” samt efternamnet. Jag reflekterar över 
analysen ur olika samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv. Familjesociolo-
giska och kultursociologiska teorier är särskilt framträdande i det här kapitlet. 

5.1 Tankar på giftermål
De intervjuades berättelser gör tydligt att beslutet för samtliga är kopplat till 
begreppet ”familj”. Alla par, utom ett, är föräldrar med små barn. De nämner tre 
händelser som satt igång planerna på giftermål: (1) barnet föds, (2) val av barnets 
efternamn, (3) påskrift av faderskapsintyg. Med barnets födelse menas här inte 
specifikt själva förlossningen utan det sammanhang när mannen och kvinnan 
blir föräldrar. Det par som inte har egna barn beslutade om giftermål i samband 
med att paret köpte hus och IVF-behandlingen inleddes. 

Barnet föds
För de nyblivna föräldrarna sätter barnets födelse igång tankarna på äktenskap, 
i enlighet med vad tidigare forskning visat (t.ex. Baizan m.fl. 2004, Moors & 
Bernhardt 2008, Fagerberg 2000, Jarnkvist 2008). För det barnlösa paret är det 
förhoppningen om att snart få barn som gör att de vill gifta sig. Även detta kom-
mer fram i tidigare forskning (Moors & Bernhardt 2008). Händelserna kan be-
traktas som exempel på de ödesdigra ögonblick som sociologen Anthony Giddens 
beskriver som tillfällen som får särskilt avgörande konsekvenser för en individ 
eller en grupp (Giddens 1997:137). Det är vid dessa ögonblick som känslan av 
sammanhang sätts på prov. Bland dem jag intervjuat är det också tillfällen då 
tankarna på äktenskap blivit tydliga.

Hillevi och Urban (B) fick dottern Alma ett och ett halvt år innan de gifte sig. 
För Hillevi var det barnet som gjorde att hon vågade satsa på äktenskap. 
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Karin: Det här med att ni skulle gifta er, du och Urban, när dök den tanken upp i ditt 
huvud?

HilleviB1: Jaa, jag vet inte. Jag har alltid sett på det här med giftermål som att det är 
då det tar slut. Det är så många som bryter upp efter giftermål så för mig har det 
inte varit något viktigt men nu har det blivit viktigt … på något vis. Men det är väl 
mycket det när man har barn tillsammans och, ja, det känns som att man står stadigt 
tillsammans. Man tror på det. Att det kommer att hålla hela livet.

Hillevi har länge haft en negativ syn på äktenskapet men dottern Alma fick 
henne på andra tankar. Genom barnets födelse förändrades relationen mellan 
föräldrarna och med ens kändes giftermål självklart. Hur kommer det sig? Enligt 
sociologen Pierre Bourdieu präglas en individs val och preferenser av det socia-
la fält (ung. sammanhang) inom vilket personen finns. De normer och värde-
ringar som finns i fältet inkorporeras i individens kropp och styr hennes känslor 
och tankar (Bourdieu 1992:69-70). Hillevi och Urban är nyblivna föräldrar och 
enligt Bourdieus resonemang bör normer och värderingar kopplade till familj 
vara centrala för dem. Vilka är då dessa normer och värderingar? Bourdieu häv-
dar att den allmänna uppfattningen är att den normala familjen är en grupp 
individer som är knutna till varandra genom giftermål, blodsband eller adoption 
och som lever i en gemensam bostad. Han hävdar att denna form av familj är 
normerande. Den upplevs dock inte så eftersom den (i det närmaste) är univer-
sellt accepterad och betraktad som en självklarhet (2004:116). Genom att gifta 
sig följer Hillevi och Urban rådande normer för vad en ”riktig” familj är. Hillevi 
känner i hela sin kropp att hon vill leva med sin partner hela livet och det är 
enligt normen rätt och riktigt att gifta sig. Det är det man ”ska göra”.

Men vad är det då med barnet som gör att Hillevi börjar tro på en livslång 
relation till sin sambo? Inom familjesociologin har de tyska sociologerna Ulrich 
Becks och Elisabeth Beck-Gernsheims (1995) tolkning av vår tids familjeliv varit 
tongivande. Beck och Beck-Gernsheim hävdar att familjen idag är indragen i en 
individualiseringsprocess, vilket leder till att relationerna blir skörare och famil-
jen som institution bräcklig. De vuxna är väl medvetna om att det inte finns 
några garantier för att relationen dem emellan ska hålla för evigt. Detta leder till 
att de satsar alltmer på sin relation till barnet. Barnet blir den fasta punkten i 
tillvaron, den person som föräldern för alltid kommer vara sammanbunden med, 
oavsett vad som händer de vuxna emellan (Beck & Beck-Gernsheim 1995:73). 
Barnet står för ett hopp om att föräldrarnas relation ska bestå. Empiriska studier 
av de svenska familjesociologerna Margareta Bäck-Wiklund och Birgitta Bergsten 
(1997) visar just detta, att barnet är en sammanhållande och meningsskapande 
länk inom familjen. Författarna ser två förklaringar till barnens centrala position 
i föräldrarnas liv. Dels skapar barnet rutiner som ger livet mening: ena dagen 
blir den andra lik med blöjbyten, matning, sovtider och omsorg. Det ansvar som 
föräldrarna har för barnets rutiner ger deras liv mening. Dels blir barnet i sig den 
sammanhållande meningsskapande länk som saknas i samhället i övrigt. I fa-
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miljen försöker man skapa en gemensam och individuell mening (1997:106). Jag 
anser att Hillevis upplevda förändring i relationen till Urban kan tolkas utifrån 
nämnda teori om barnet som länk till mening. I en tid där vartannat äktenskap 
spricker kan de mest etablerade relationer kännas flyktiga, precis som Hillevi 
beskriver. Barnet blir den fasta grund som saknas i samhället i övrigt. Dottern 
Alma ger Hillevis eget liv och hennes relation till Urban en (ny) mening och Hil-
levi känner att hon vågar satsa på giftermål.

Lisa och Leif (B) har vid tiden för intervjuerna ännu inga egna barn. Men i 
samband med att de bestämmer att de ska prova IVF-behandling väljer Leif att 
fria. ”Ja, nu när vi ska hålla på med det här med barn och så”, säger han till Lisa. 
Enligt Lisa påverkar behandlingen relationen på ett positivt sätt. De vanliga 
småbråken som paret har uteblir och de är mycket mer omtänksamma om var-
andra säger hon. Min tolkning är att den längtan de har efter att bli med barn 
svetsar dem samman på ett liknande sätt som det nyfödda barnet kan göra med 
nyblivna föräldrar.

Barnens plats i ”den öppna relationen”

Jag vill i det här sammanhanget knyta an till sociologen och modernitetsteore-
tikern Anthony Giddens relationsteori vilken används frekvent inom framför allt 
den kvalitativa grenen av den familjesociologiska forskningen. Likt Beck & Beck-
Gernsheim ser Giddens individualiseringen som ett av de utmärkande dragen 
för vår tid. Detta präglar förstås också äktenskapliga relationer. Giddens beskri-
ver den öppna relationen som nutidens äktenskapliga idealrelation. Relationen 
innebär ”ett förhållande som bygger på emotionell kommunikation, och där 
själva behållningen av en sådan kommunikation är det främsta skälet till att 
relationen består” (Giddens 2003:68). Giddens fokuserar alltså på samspelet 
mellan de två vuxna och ser inte till det eventuella barnets betydelse för relatio-
nen. Det, hävdar jag, är ett misstag. 

Utifrån mina intervjuer samt tidigare nämnda forskning (Bäck-Wiklund & 
Bergsten 1997) blir det tydligt att barnet starkt bidrar till känslan av samhörighet 
föräldrarna emellan. Barnet har gett relationen en ny dimension och innebär ett 
ansvar som gör det svårare för de vuxna att lämna varandra. Detta blir också 
synligt i sociologerna Caroline Smarts och Bren Neales studie av nutida familje-
liv (1999). Studien visar att framför allt mödrar väljer att stanna i destruktiva 
relationer för sina barns skull samt att barnen, även efter en separation, alltid 
sammanbinder föräldrarna med varandra. De vuxnas relation är därmed kanske 
inte så ”öppen” som Giddens beskriver. Min tolkning är att tidigare yttre krite-
rier, där framför allt ekonomin verkat som kitt mellan de vuxna, nu har ersatts 
av känslan för barnet som den sammanhållande faktorn. 

Val av efternamn 
Enligt svensk lag får barn till ogifta föräldrar automatiskt mammans efternamn 
om föräldrarna inom tre månader efter barnets födelse inte valt något annat 
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(Namnlagen 1§). Val av efternamn till det nyfödda barnet kan sätta igång tankar 
på giftermål. Sandra (B) beskriver hur hon och hennes förre man tänkte när 
deras son föddes.

Karin: Hur kom det sig att ni gifte er då? 
SandraB1: Eh, jaa. Vi fick Emil och det kändes ju som en nytändning på något vis. Det 

kändes helt rätt och jag tror att det hamnar … när man kommer till det där ”ja, vad 
ska barnet heta i efternamn?”☺Ja, men då sa jag det att ”ska vi gifta oss då är det 
lika bra att han får ta ditt efternamn på en gång … men ska vi inte gifta oss då vill 
jag nog kanske att han ska ha dubbelnamn eller något sådant där”. Och då sa vi ”nej, 
men då gifter vi oss då” och då drog vi på med en åttio personer. 

Situationen som Sandra beskriver är vanlig bland de par jag har intervjuat. Men 
Sandra skrattar till när hon berättar om det, som om det skulle vara för simpelt 
att ta beslut på sådana grunder. Kanske är hennes inledande meningar ändå den 
bas som beslutet egentligen vilar på. När Sandra och hennes sambo fick barn blev 
det en nytändning i förhållandet. Barnet blev den länk mellan dem som behövdes 
för att de skulle satsa på äktenskap. Situationen känns igen från exemplet med 
Hillevi.

För Sandra var det självklart att pappans efternamn skulle bli familjens ge-
mensamma vid ett giftermål. Lagligt sett hade de lika gärna kunnat ta mammans 
efternamn till hela familjen, eller ha olika namn inom familjen (Namnlagen 
9§). Liksom för Sandra har det för de flesta andra jag intervjuat varit självklart 
att ge barnet pappans efternamn. Därigenom signalerar föräldrarna att de 
planerar att gifta sig med varandra. Detta kan förstås som ett tecken på den 
patriarkala struktur som familjen fortfarande är en del av (Bourdieu 1999, 
Connell 2003, Butler 2005, Hirdman 2001). Å andra sidan väljer flera av dem 
jag intervjuat inte alltid faderns efternamn som det gemensamma namnet vid 
giftermålet fastän de använder det i tiden fram till vigseln. För dem är det vik-
tigt att visa att de är en enhetlig familj och att barnet tillhör fadern lika myck-
et som modern. Barnmorskan Penny Fagerbergs (2000) avhandling om bar-
nafödandets meningssammanhang visar att även en del föräldrar som väljer 
att leva kvar som sambos ger barnet faderns efternamn just för att visa på 
samhörigheten (2000:174). Jag diskuterar familjenamnen vidare i senare delar 
av detta kapitel.

Intyga faderskap 
Intygandet av faderskap är en annan specifik händelse som sätter igång tan-
karna på äktenskap, vilket även tidigare nämnda forskning visat (Fagerberg 
2000). Enligt lag måste ogifta föräldrar intyga vem som är far till barnet. Två 
vittnen ska närvara när intyget skrivs på (Föräldrabalken kap.1, 4§). Är modern 
gift behövs däremot inget intyg eftersom man då utgår från att moderns make 
är far till barnet (Föräldrabalken kap.1, 1§). För Urban (B) kom de första tan-
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karna på giftermål i samband med att han och Hillevi skrev på faderskapsintyg 
vid Familjerätten.

Karin: Hur kommer det sig att Hillevi och du har valt att gifta er?
UrbanB1: Ja. Fröet såddes egentligen när Alma föddes. När man ska fylla i alla de här 

papperen, intyga allting.
Karin: Faderskapsintyg och sådant?
UrbanB1: Ja. Precis. Som att det skulle vara något säkrare om man var gift liksom.☺
Karin: Ja.☺
UrbanB1: Ja men de sa åt oss där att ”har man barn tillsammans så borde man gifta sig!” 

För alla juridiska saker och sådär. Det var väl där fröet såddes men det är ju snart ett 
och ett halvt år sedan så det har ju … det är ju inte bara därför heller. Nej. Men det 
var väl där liksom det började. Man började prata om det redan då.

Äktenskapets juridiska fördelar aktualiserades i samband med att Urban skrev 
på faderskapsintyget och det fick honom att börja fundera på giftermål. Urban 
uttrycker skepticism gentemot pappersexercisen i samband med att samboende 
blir föräldrar. Han skrattar åt att gifta män inte behöver intyga faderskap, vilket 
kan tolkas som en önskan om att reglerna skulle vara desamma för samboende 
som för gifta. Giftermål är ingen garanti för trohet, som han säger. Jag skrattar 
med honom. Skratten synliggör vår medvetenhet om att otrohet förekommer 
inom alla typer av relationer. 

Citatet gör också statens påverkan på individen synlig. Det heterosexuella 
äktenskapet har länge uppmuntrats av den svenska staten genom att ge det ju-
ridiskt säkraste skyddet för individen. Äktenskapet har fått stå modell för hur 
intima relationer i allmänhet regleras. Under 1900-talet har skyddet av familjen 
betonats alltmer, i texter där äktenskapets särställning tidigare fokuserats (An-
dersson 2011:167). Detta kan ses som ett exempel på hur staten bidrar till att 
”producera och reproducera verktygen för konstruktionen av den sociala verk-
ligheten” (Bourdieu 2004:106). De lagar kring samlevnad som staten instiftat 
påverkar Urbans val att gifta sig. Därmed är han med i reproduktionen av gifter-
målet som praktik.

5.2 Symboliska och formella motiv
Ovan beskrivs några händelser som gör att föräldrar i samband med deras barns 
födelse kan börja fundera på att gifta sig. Men vilka är motiven till giftermål? Vad 
är det som gör att somliga väljer att vigas i samband med att de försöker få barn 
respektive att barnet har fötts? De par jag har intervjuat uppger två motiv: (1) 
formella och (2) symboliska. Formella motiv till giftermål betyder här att inter-
vjupersonen ser juridiska fördelar med att vara gift. De symboliska motiven 
handlar dels om att uppfylla normen för vad en ”riktig” familj är, dels att be-
kräfta relationens seriositet. Det finns ingen märkbar skillnad mellan mäns och 
kvinnors berättelser om hur barnets födelse har påverkat deras tankar kring 



VäGEN TILL äkTENskap

72

giftermål. Båda könen nämner såväl symboliska som formella motiv. Dessa tycks 
inte heller vara avgörande för val av vigselform. 

Motiven kan relateras till de fyra perspektiv av äktenskapet som form, vilka 
etikern Johanna Gustafsson Lundberg (2007) diskuterar i artikeln ”Kampen om 
form”. Hon behandlar begreppet form som: en aspekt av kollektivitet och of-
fentlighet, något som synliggörs i en rit, skydd för ett innehåll och en juridisk 
aspekt (Gustafsson Lundberg 2007:113). Samtliga perspektiv kommer fram i 
intervjupersonernas berättelser om motiven till giftermål och jag utvecklar dem 
i samband med analyserna. 

Formella motiv 
Enligt svensk lag innebär det en ekonomisk fördel att vara gift jämfört med att 
vara samboende. Det gäller särskilt om någon av parterna dör.51 Så gott som alla 
intervjuade har formella motiv för giftermålet även om de flesta säger att de 
symboliska motiven väger tyngst. Par med särkullbarn som känner till de juri-
diska skillnaderna mellan samboskap och äktenskap betonar särskilt de for-
mella motiven.

Sandra gifter sig med Rickard (B) av juridiska skäl:

SandraB1: Vi höll på och diskuterade i över ett år. För vi sa det: ”Endera så gifter vi oss 
eller så går vi och tar hjälp och skriver papper då eftersom vi har särkullbarn och 
sådär”. Om det skulle hända mig någonting. Och då sa vi det: ”Ja, men då gifter vi 
oss!” ”Ja.” Och då bestämde vi det.

Sandra beskriver beslutet som mycket rationellt. Valet stod mellan äktenskap 
eller att skriva testamente. Det blev vigsel. Att Sandra har barn sedan tidigare är 
för henne helt avgörande. Det är för det juridiska skyddet hon gifter sig. 

Även Rickard talar om den juridiska tryggheten som finns i att vara gift, särskilt 
med särkullbarn i familjen.

RickardB1: Om det händer mig någonting så påverkar det inte så mycket för Sandra. 
Men skulle det hända henne någonting, eftersom hon har särkullbarn, så skulle det 
bli betydligt svårare för mig, till exempel att bo kvar här. Så det är många sådana 
här funktioner som vi måste beakta, för att ge trygghet. Både för oss och för barnen 
… framåt. 

Äktenskapet ger trygghet för Rickard eftersom det hjälper honom att rent eko-
nomiskt kunna klara av att bo kvar i den gemensamma bostaden om Sandra 

51 Gifta makar ärver varandra. Samboende ärver däremot endast den gemensamt ägda bostaden med 
tillhörande gemensamt bohag. Om inget testamente är skrivet ärver den dödes barn övriga tillgångar 
medan sambon inte ärver något av dessa. Se vidare Äktenskapsbalken (1987:230) resp. Sambolagen 
(2003:376).
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skulle avlida. Äktenskapet ger alltså juridisk och ekonomisk trygghet för såväl 
föräldrar som barn i familjer med särkullbarn. Gustafsson Lundberg nämner i 
linje med detta den juridiska aspekten av äktenskapet som en angelägenhet främst 
för de familjer som inte lever efter den gamla kärnfamiljsstrukturen (Gustafsson 
Lundberg 2007:126-128). 

Demografen Ann-Zofie Duvander (2000) visar i sin avhandling att ekonomisk 
trygghet är ett motiv till äktenskap.  Hon skriver att kvinnor som lever i förhål-
landen med delad inkomst eller vars partner har en högre utbildning än de 
själva är mer benägna än andra att gifta sig. De har hög ekonomisk vinning av 
äktenskapet (Duvander 2000:14). Hon hävdar dock att ekonomin har mindre 
betydelse än tidigare forskning visat (2000:18). Jag anser att de formella motiv 
som nämnts här kan liknas vid dem som Duvander tar upp. 

Giddens, Beck och Beck-Gernsheim tar däremot främst upp de risker som 
finns med att ingå äktenskap. Enligt dem är risker ett av de mest grundläggande 
kännetecknen för det västerländska samhället. Människor möts ständigt av nya 
forskarrön kring risker med allt från genproducerad barnmat till osäkert pen-
sionssparande. Egentligen, hävdar Giddens, är världen inte mer riskfylld idag än 
den var för tusen år sedan. Skillnaden är att många nu räknar med riskerna på 
ett annat sätt än tidigare. Enligt honom är de risker som äktenskapet medför 
exempel på de fabricerade risker som människan själv skapat genom ökad kun-
skap. För bara ett par generationer tillbaka var det givet vad ett äktenskap inne-
bar. Så är det inte längre. Människor vet inte vad de egentligen ger sig in i när de 
ingår ett äktenskap. Det är upp till dem själva att ge äktenskapet mening och 
innehåll. I en sådan situation är det näst intill oundvikligt att de börjar tänka i 
termer av risk. De måste ta ställning till personliga framtidsutsikter, som är bra 
mycket mer ovissa än tidigare, och alla de tänkbara möjligheter och risker som 
detta kan medföra (Giddens 2003:41). Beck-Gernsheim hävdar att par i allt 
högre utsträckning försöker säkra upp sina liv genom exempelvis samboende, 
familjerådgivning eller att skriva äktenskapsförord innan de gifter sig. Beck-
Gernsheim kallar dem för ”skilsmässoförebyggande åtgärder” och hon ser dem 
som tecken på ett behov av att, i en tid utan normer och traditioner som ger 
trygghet, skapa trygghet och tillförlitlighet i sina egna privata liv. Åtminstone där 
vill människor kunna planera för sin framtid (2002:49).  

Dagens höga medelålder bland dem i Sverige som gifter sig för första gången 
(SCB2011b) liksom att de flesta är samboende innan de gifter sig kan ge stöd åt 
Beck-Gernsheims teori.52 Människor vill genom utbildning och arbete skapa en 
stabil ekonomi innan de stadgar sig. Relationen prövas genom några år som 
samboende. Dessa åtgärder är enligt Beck-Gernsheim ett sätt att förebygga de 
risker som äktenskapet innebär. Men mina intervjuer ger främst exempel på det 

52 Under 2010 var medelåldern vid första giftermålet 32,9 år för kvinnor och 35,5 år för män. Det var i 
stort sett oförändrat jämfört med året innan. Trenden sedan många år är dock att man gifter sig vid 
allt högre ålder (scb2011b).
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motsatta, att äktenskapet i sig kan vara ett sätt för paret att säkra upp sina liv. 
Äktenskapet kan i ekonomiska termer förstås som en stabil räntefond i ett hav 
av högriskaktier. Citaten från Sandra och Rickard visar att äktenskapet för dem 
innebär trygghet. Kanske, tänker jag, är det just barnen som är nyckeln till dis-
krepansen mellan teori och empiri. Varken Giddens eller Beck-Gernsheim utgår 
i sina teorier från att paret har barn redan innan de gifter sig, vilken är situatio-
nen för majoriteten av mina intervjupersoner och svenska brudpar över lag 
(Karlsson 2010). Paret har redan testat sitt förhållande genom samboskap, ut-
bildning, arbete osv. Men inte, som jag tolkar det, för att se om de vågar gifta sig 
med varandra eller ej utan snarare för att bli ansvarsfulla föräldrar. Tankarna på 
äktenskap kommer för många av dem först i och med att barnet fötts. När de nu 
gifter sig ser de äktenskapet som en säkerhet i mötet med en oviss framtid.

Det finns såväl en juridisk som en symbolisk aspekt på denna trygghet. Det 
förra gäller framför allt par med särkullbarn, som Sandra och Rickard. De vill 
genom äktenskapet skapa en trygghet för sig och sina barn, särskilt om den för-
älder som har barn sedan tidigare skulle avlida. Bland övriga jag har träffat är 
vad jag kallar den ”symboliska tryggheten” mer tydlig. Denna form av trygghet 
blir synlig i de symboliska	motiv som paren anger, och som jag nu går vidare 
med.

Symboliska motiv
De symboliska motiven är dels kopplade till kärnfamiljen, mamma-pappa-barn, 
dels till den specifika relationen mellan man och kvinna. ”Familjemotiven” är (a) 
att skapa en ”riktig” familj, (b) att befästa familjen. ”Relationsmotivet” (c) hand-
lar om att genom giftermålet visa att relationen är seriös. 

(a) Skapa en ”riktig” familj

Familjen med gifta föräldrar som norm är tydlig bland dem jag har intervjuat. 
Leif ser det närmast som en förälders skyldighet att vara gift. Leif och Lisa (B) 
har inga barn ännu men de går i tiden för intervjun igenom en IVF-behandling.

Karin: Äktenskapet. Du sa att då känns det som att då är det ni. 
LiefB1: (…) Ja, det blir ju ändå ett band som knyts åt … lite tightare. (inandning) Ja, 

man ser ju liksom … ända tills man sitter på hemmet tillsammans då … och minns 
allting. Det är ju det som man ser på äktenskapet. Och så barn då givetvis om det 
blir det. Allt blir ju mycket mer rätt tycker jag då. Att man, ja, mamma och pappa är 
gifta liksom. Det tycker jag är en viktig del i barnens uppväxt.

Leif har tidigare uttryckt att det känns bra att vara gift innan barnen kommer. 
Han beskriver äktenskapet som ”en viktig del i barnens uppväxt” och att det blir 
”mer rätt” om föräldrarna är gifta. Leif har tidigare under intervjun berättat att 
hans föräldrar separerade när han var liten. Han beskriver år av otrygghet och 
en bristande relation till modern. För honom är hans eget äktenskap ett försök 
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att skapa en trygg miljö för de barn han hoppas få. Leif kommer från ett sam-
manhang där det är ovanligt med giftermål. Ingen av hans vänner är gifta och i 
släkten finns endast ett fåtal. Jag tolkar hans betoning av äktenskapets bety-
delse för barnen som ett sätt att nå ett ideal. Vid intervjun beskriver han hur han 
länge levt ett oansvarligt liv som singel. Detta vill han nu förändra. Det är viktigt 
för honom att skapa en ”normal familj”. Giftermålet kan tolkas som en strategi 
för att vinna kapital och därmed få högre status inom det sociala rummet (jfr 
Bourdieu 2004).

Olle, som gifter sig med Carolina (K), vill också följa normen. Han säger så här 
när jag frågar om vilket motiv som väger starkast för honom, det symboliska el-
ler det formella:

OlleK1: Det är ju fördelar juridiskt om man säger så. Men det är ju inte därför utan det är 
mera att det … kanske lite grann traditionen, att det är fint i en familj att föräldrarna 
är gifta, tycker jag.

Olles svar liknar Leifs. ”Det är fint i en familj att föräldrarna är gifta”. Han näm-
ner också traditionen. I hans släkt är det vanligt att man gifter sig och det hör till 
hans bild av föräldraskapet att man ska vara gift. Kärnfamiljen med gifta föräld-
rar är ett tydligt ideal. Det är också så han är uppväxt. 

Leif och Olle har skilda sociala bakgrunder och finns nu i olika sociala fält. I 
Leifs släkt är äktenskap ovanligt men i Olles är det vanligt. Leifs föräldrar var 
separerade under hans uppväxt men Olles föräldrar är gifta. Det faktum att Leifs 
och Olles motiv till giftermålet i så hög grad ändå liknar varandra ser jag som ett 
tecken på att äktenskapet är en levande norm i samhället, som Bourdieu (2004) 
hävdar. Giftermålet kan därigenom betraktas som symboliskt kapital, vilket alla 
i samhället enligt Bourdieu ser som värdefullt. Tidigare forskning visar att kvin-
nor som inte vill gifta sig brottas med denna heteronormativa förståelse av äk-
tenskapet (Adeniji 2008, Bourdieu 2004:117). Dessa kvinnor är, med Bourdieus 
begreppsapparat, medvetna om att giftermålet utgör symboliskt kapital men de 
vill själva ändå inte bli en del av det. När Leif och Olle genom giftermålet följer 
normen kring vad en ”riktig” familj är blir de ”en del av en gemenskap här och 
nu” (Gustafsson Lundberg 2007:116). Äktenskapet är ur detta perspektiv en 
aspekt av kollektivitet och offentlighet och enligt Gustafsson Lundberg en av 
anledningarna till att nutidens människor behöver riter. Den som inte utför riten 
kommer inte in i gemenskapen och saknar legitimitet. Att få ta del av riten upp-
levs som en rättighet och har bland annat använts som motivering till att viga 
samkönade par. 

Även om Leif och Olle delar synen på äktenskapet som norm, vilken båda 
önskar leva upp till, resonerar de som nämnts utifrån olika utgångspunkter. Olle 
betonar traditionen att vara gift medan Leif inte alls gör någon sådan koppling. 
Olles önskemål om att vara en del av en tradition gör att han vill vigas i kyrkan, 
vilket hans föräldrar och andra i släkten tidigare har gjort. Även denna aspekt av 
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ritens betydelse tas upp av Gustafsson Lundberg (2007:116). Genom deltagandet 
i en rit med lång tradition bakåt i tiden känner sig individen insatt i denna, vilket 
gör riten meningsfull. Gustafsson Lundberg anknyter här till Hervieu-Légers 
(2000) teori om religion som en kedja av traditioner. Den mening som skapas 
kan därav förstås som religiös. Rosen (2009) betonar istället traditionens soci-
ala karaktär, att den sätter in individen i ett socialt sammanhang. Tradition be-
höver inte nödvändigtvis ha något med religion att göra. Jag tolkar Olles hänvis-
ning till traditionen utifrån ett socialt perspektiv. Olle betonar flera gånger under 
intervjun att giftermålet och vigseln inte har någon religiös betydelse för honom. 
Däremot är den socialt viktig. 

(b) Befästa familjen

Medan Leif och Olle ser giftermålet som förälderns ansvar gentemot barnen, 
lyfter andra fram aspekten att genom giftermålet befästa familjen. Genom äk-
tenskapet knyts ett starkare band mellan alla i familjen och tillsammans står man 
som en enhet inför omgivningen. Carolina (K) är en av dem som uttrycker detta:

Karin: Är äktenskapet kopplat mycket till barnet? Förstår jag dig rätt då? 
CarolinaK1: Självklart så väljer ju vi att gifta oss främst för att vi … har varandra. För att 

vi älskar varandra som par. Men jag tycker ändå att jag ser det lite grann ihopkopplat 
med … familj på något sätt. Inte liksom barn, men att vi är en familj och då känns 
det som att det lite grann symboliserar, eller visar liksom vad vi står för. På något 
sätt då. Så inte nödvändigtvis att vi inte skulle kunna gifta oss utan att ha barn, men 
det känns liksom självklart nu på något sätt.

Carolinas upprepningar av ord som ”liksom” och ”på något sätt” tolkar jag som 
tecken på att hon är osäker på vad hon ska säga. Användningen av begreppet ”lite 
grann” tonar också ned det hon uttrycker. Kanske har hon inte reflekterat över 
äktenskapets betydelse tidigare. Men flera gånger griper hon tag i termen ”familj”, 
som en slags livboj i höga vågor av ord och tankar. Det är tydligt att hon vill un-
derstryka just känslan av att genom äktenskapet ha skapat en tydlig familj. I 
Carolinas definition av familj förefaller inte barn vara en nödvändighet. Det 
räcker att vara ett par för att kalla sig familj. Som jag förstår henne är det utmär-
kande för familjen att man är en sammanhållen enhet. Genom äktenskapet bildas 
en sådan enhet. När nu Carolina och Olle har fått barn tillsammans är det givet 
för Carolina att genom äktenskapet tydliggöra denna enhet. Josef (B) är inne på 
samma resonemang även om han lägger betoningen på ett annat ord:

Karin: Så barnen har en betydelse för att du vill gifta dig?
JosefB1: Jaa. Jodå, det har de, att det blir liksom en, en familj. En stor familj.

Josef betonar ordet ”en”. Han har redan två barn tillsammans med sin sambo 
Sofia och troligen har han sett dem alla som en familj även om han och Sofia inte 
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varit gifta. Genom giftermålet sker något ytterligare: familjen binds samman till 
en enhet. 

Vad säger då Carolinas och Josefs berättelser om vilka faktorer som ligger 
bakom deras beslut? Min tolkning är att barnet blivit just den meningsbärande 
länk som gör familjen till en enhet (jfr t.ex. Bäck-Wiklund 1997). Giftermålet 
stärker denna enhet, bland annat genom att många väljer ett gemensamt efter-
namn. Kanske är behovet av att framhäva en enhetlig familj särskilt stark idag 
när många par separerar och familjer splittras. Ingåendet av ett äktenskap mar-
kerar att man vill satsa på familjen. Genom att gifta sig följer paren också den 
rådande normen kring vad en riktig familj är. Riten gör att familjen förenas, 
integreras och blir enhetlig, alltså stadig (Bourdieu 2004). 

Manlighet och familj

Att barn och familj står i fokus för de intervjuade föräldraparen är tydligt. Jag 
vill kort diskutera männens inställning till barn och familj närmare. Enligt tidi-
gare forskning (t.ex. Bekkengen 2003:189, Nordberg 2001:254) är barn- och 
familjeorienteringen en del av det nya mansidealet. Mannen har gått från att i 
huvudsak vara familjens försörjare till att bli en ansvarsfull förälder som vill ha 
en relation till sitt/sina barn. Huruvida detta påverkar jämlikheten är dock oklart. 
Somliga hävdar att män endast anammar ett barnorienterat tankesätt i teorin, 
eftersom det stämmer med dagens hegemoniska maskulinitet, men att männen 
ändå inte tar ansvar för arbetet i hemmet (Nordberg 2001, Bekkengen 2003, 
Boye 2008). Andra anser att män även i praktiken blivit mer barnorienterade 
och att detta kan leda till förändringar mot ett mer jämlikt samhälle (Aarseth & 
Olsen 2004). Enkätstudier visar att män är mer engagerade i omsorgen om bar-
nen än de är i hushållsarbetet i övrigt. Förståelsen av lika delning av arbete 
verkar skilja sig åt mellan män och kvinnor. Män uppger i högre utsträckning än 
kvinnor att de delar lika på ansvar för såväl hushållsarbete som omsorgen om 
barnen. Högutbildade är mest positiva till lika delning (Bernhardt 2005:10-11). 

De män jag har intervjuat verkar värdera barn och familj högt. Barnen har 
också stor betydelse för männens val att gifta sig. I samtalen blir det över lag 
tydligt att familjen står i fokus för männens tankar och tre nyblivna fäder (An-
dreas, Magnus och Mårten) är föräldralediga mellan sex och 12 månader när jag 
träffar dem för intervjuer. Det är möjligt att denna barn- och familjeorientering 
är utmärkande för dem som gifter sig eftersom barnen i dessa fall varit kataly-
sator för hela bröllopsprojektet. Hur det står till med jämlikheten i dessa par 
diskuteras vidare i kapitel 6.

(c) Seriös relation

Som tidigare nämnts kan nyblivna föräldrar uppleva att deras relation blir star-
kare i och med att barnet föds. Att gifta sig blir för dem inte bara ett tecken på 
att de är en familj utan även att föräldrarnas relation är seriös. Mina intervjuer 
med brudparen gör tydligt att relationen mellan mannen och kvinnan är stabil. 
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Paren har levt tillsammans i flera år och har barn/försöker att få barn tillsam-
mans. Barnalstrandet tycks ha varit ett medvetet val och genom barnets födelse 
har banden mellan de vuxna blivit starkare. Paren äger bostäderna och andra 
tillhörigheter gemensamt. Mannen och kvinnan har alltså byggt upp ett liv till-
sammans i vilket båda självklart ingår. Giftermålet är en symbolhandling som 
bekräftar denna seriositet. Cecilia (K) uttrycker det så här:

Karin: Det här med äktenskap då. Du säger att ni har velat gifta er och det blev aktuellt 
i och med barnet men hur tänker du kring äktenskap? Du har nämnt trohet livet ut.

CeciliaK1: Ja, jag tycker det. Om man älskar någon alltså, så är det ju ett löfte på något 
sätt. Man ger ju ett löfte inte bara i kyrkan. Det är ju andra som får det också, att 
man tycker om varandra. Det är ju som ett litet bevis tycker	jag,	när man gifter sig i 
kyrkan och lovar varandra evig trohet. Det blir ju som en bekräftelse inför alla. Jag 
menar, själv vet man det ju mellan varandra. Det är ju liksom en pappersbit. Det är 
ju inte för den biten heller utan det är ju inför, ja, mamma och pappa och syskon.

När Cecilia talar om trohet är min tolkning att hon med det menar såväl trohet 
i bemärkelsen ”att hålla ihop” som en sexuell trohet. Hon säger att hon och Mag-
nus är så trygga i sin relation att de hade gett varandra sådana löften oavsett 
giftermålet. Giftermålet är en bekräftelse för omgivningen på att parets relation 
är seriös. Den offentliga bekräftelsen upplever hon har stor betydelse, framför 
allt för omgivningen. Förutom denna deklamatoriska kraft kommer dessutom 
ritens emotionella kraft till uttryck i citatet. Att gå in i en form med livslånga 
löften innebär något annat än att ”bara” leva tillsammans (Gustafsson Lundberg 
2007:119). Riten gör det möjligt att uttrycka känslor som inte offentliggörs lika 
tydligt i vardagen (Riis & Woodhead 2010). Cecilia uttrycker att det är viktigt att 
detta kommer fram.

För Lotta (K) är giftermålet en bekräftelse av hennes kärlek till Andreas, såväl 
inför honom som inför omgivningen. 

Karin: Skälet till äktenskapet är för dig främst juridiskt, om jag förstår dig rätt?
LottaK1: Ja, det var nog det som ytterst gjorde att jag kände att jag vågade ta steget. Eller 

jag kände att det blev nästan nödvändigt på något vis. Och att jag har tvekat till att 
överhuvudtaget gifta mig, det beror ju på att jag tycker just att det är så speciellt och 
det är så stort och det är så högtidligt. Och man står där och lovar saker för resten 
av sitt liv och … kan jag verkligen stå för det? Det är liksom snarare så att det har 
varit för stort … så jag har känt att jag inte riktigt har mäktat med. Ja, för det känns 
väldigt heligt för mig med äktenskap.

Lotta tvekade länge på om hon skulle våga gifta sig. Eftersom hon har barn sedan 
tidigare och nu även har fått barn med Andreas blev de formella motiven så 
starka att hon beslutade sig för giftermål. Men vägen dit var lång. Lotta har flera 
relationer bakom sig i vilka giftermål aldrig har varit aktuellt. Hon beskriver 
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också att hon kommer från en miljö där det inte varit vanligt att man gift sig. 
Möjligen är det också därför som steget varit svårt att ta. Lotta beskriver äkten-
skapet som heligt och det är tydligt att hon har funderat mycket på om hon ska 
våga gå in i det. Enligt Heelas & Woodhead (2005) är uppfattningen att äkten-
skapet är heligt ett uttryck för livet-som-värderingar. Ett äktenskap bryter man 
inte. Äktenskapets allvar märks också när Lotta i en annan del av intervjun säger 
att det är ”ganska lätt ändå” att som par skaffa barn ihop. Beslutet att gifta sig 
beskriver hon som betydligt svårare. En viss tvekan inför löftena märks fortfa-
rande hos henne när hon säger att ”man har ju bestämt sig då på något vis att 
det är den här människan jag vill leva med … så länge det går”. Kanske gör Lottas 
tidigare erfarenheter det svårt för henne att tala om ett livslångt löfte. Istället 
väljer hon formuleringen ”så länge det går”. Den riskmedvetenhet som enligt 
Giddens , Beck och Beck-Gernsheim präglar nutidens relationer kommer till ytan 
i Lottas berättelse. Med denna medvetenhet följer en rädsla för att avge löften.

Sandra gifter sig borgerligt med Robert. Även om den borgerliga vigselcere-
monin inte innehåller några löften om trohet pratar hon om det som en självklar-
het inom förhållandet. Jag tolkar det som ett tecken på att det är den svensk-
kyrkliga formen av vigseln som är normerande även för henne. Däremot anser 
inte Sandra att det är vare sig nödvändigt eller önskvärt att bekräfta kärleken och 
troheten inför släkt och vänner. ”Om vi ska gifta oss, det är liksom vi. Det är våran 
grej. Det är vi och barnen!” svarar Sandra på frågan om hon någon gång funderat 
över att ha en stor borgerlig vigsel. Synen på vigseln som offentlig eller privat 
skiljer de kyrkliga brudparen från de som gifter sig borgerligt. Medan de förra 
betonar vikten av att vigseln är offentlig, önskar de borgerliga paren en liten 
privat vigsel. (Jag går närmare in på detta i kap 7.1.)

Hopp om livslång trohet

Citaten om trohet är hämtade från kvinnor. Men resonemanget kring trohet är 
detsamma bland de män jag har intervjuat. Vad säger intervjupersonernas tankar 
kring trohet om dagens relationer? Min tolkning drar åt två håll. Å ena sidan 
verkar trohet (såväl i bemärkelsen att ”hålla ihop” som att vara sexuellt trogen) 
vara självklart, vilket Cecilias och Sandras citat visar. Den uttryckta självklarhe-
ten kan tolkas som ett tecken på att monogami och trohet ingår i rådande norm 
för vad en seriös relation innebär. Det är denna norm som formar Cecilias och 
Sandras habitus och som gör att trohet upplevs som en självklar och naturlig del 
av en seriös relation. Bourdieu använder termen doxa när han beskriver detta 
(Bourdieu 1992:68-69). Normen är en del av den mer omfattande heteronorma-
tiviteten, vilken präglar samhällets förståelse för vad som anses vara en accep-
terad sexualitet (Butler 2005). Heteronormen kommer till uttryck i religionspsy-
kologen Maria Liljas Stålhandskes studie av ungas inställning till relationer och 
äktenskap. En ”normal” relation innehåller fyra kriterier: Den är monogam och 
heterosexuell, båda inom paret är trogna varandra och har ungefär samma ålder 
(Liljas Stålhandske 2009:121). 
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Å andra sidan har de som idag går in i ett äktenskap ofta en eller flera kärleksrela-
tioner bakom sig. Relationer som påverkar det nya äktenskapet. Detta sätter äk-
tenskapet på prov redan vid dess ingång, vilket blir tydligt i Lottas berättelse om 
hur hon brottats med tanken på om hon ska våga lova trohet till Andreas eller inte. 
Enligt Giddens uppger många dessutom att de känner sig otrygga i relationen, att 
de har svårt att komma sin partner så nära som de upplever att relationen kräver 
(Giddens 2005:122-123). Trohet är i det öppna förhållandet helt och hållet kopplat 
till förtroende. Monogami är ingen självklarhet utan något som paret bestämmer 
sig för att hålla sig till. Därefter handlar det om att lita på varandra. Sexuell exklu-
sivitet är bara ett sätt bland andra att visa att man hör ihop (2005:130-131). Den 
syn på relationer som Giddens belyser stärks i flera empiriska undersökningar, 
särskilt bland unga (t. ex Forsberg 2006:12-13, 33, Liljas-Stålhandske 2009:124-
127). Religionssociologen Anders Bäckström tror att många idag känner rädsla 
inför att avge vigsellöften om evig trohet (Bäckström 2000:152). 

Min tolkning är att de ovan skisserade företeelserna pågår parallellt. De jag har 
talat med är fullt medvetna om att förhållanden kan spricka. De har själva varit med 
om det i olika grad. Samtidigt är trohet, i bemärkelsen att ”hålla ihop”, en självklar-
het för dem i den relation de nu har. Lotta är den enda som visar att hon har haft 
svårt med att lova evig trohet gentemot sin partner. Övriga intervjupersoner säger 
att de är fast beslutna om att de kommer att vara trogna och leva med respektive 
partner livet ut. Även den sexuella troheten tycks vara självklar för dem och inget 
som resonerats fram. Troheten är en rådande norm och ett starkt ideal för paren 
och beskrivs därför som en självklarhet. Men det utesluter inte att trohet till sin 
partner samtidigt är ett mer eller mindre medvetet beslut taget av varje individ. Min 
tolkning är att detta beslut inte nödvändigtvis togs i samband med giftermålet utan 
redan när paren blev föräldrar (jfr Fagerberg 2000). Giftermålet konfirmerar be-
slutet och är en av orsakerna till att det är viktigt för paren att gifta sig. 

5.3 Förändring av habitus
I intervjupersonernas berättelser blir det tydligt att vigselringen, beteckningarna 
”man” och ”hustru”/”fru” samt ett gemensamt efternamn för hela familjen är 
tydliga markörer för att en person är gift. Såväl ringen som efternamnet måste 
brudparen ta vissa beslut kring före själva vigseln. Vad och hur intervjuperso-
nerna berättar om sina beslut säger också något om vad giftermålet betyder för 
intervjupersonen. Jag vill därför gå närmare in på dessa markörer.

En ring på fingret 
Även om det inte är nödvändigt att ha någon vigselring som gift så har den kommit 
att bli ett självklart attribut för gifta par. För de kvinnor jag har intervjuat var det 
givet att ha en vigselring medan endast två av männen har valt att ha ringar.53 

53 Josef (B) får sin andra ring vid vigseln. Urban (B) var inte förlovad och får därmed sin enda ring vid 
vigseln.
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Hillevi (B) ger uttryck för ringens betydelse som markör: ”Ja, då känns det ju 
liksom starkare, och då syns det ju utåt”, svarar hon på min fråga om det varit 
självklart för henne att ha en vigselring. Detsamma gäller för Leif (B). 

LeifB2: Jag skulle aldrig ha ring på mig heller innan jag förlovade mig. Vi sa ju det då att 
den där ringen kommer inte jag använda någonting. Alla möjliga undanflykter, att 
det gick inte att ha i jobbet och … Njae, och sedan åkte han på då. Och då åkte han 
aldrig av något mer. Det var ju bara så. Det känns ju så rätt så. När man lämnade 
bort han för polering kändes det väldigt tomt. Man känner på den mer än man tänker 
på. Och det är en viss känsla, att det är ju inte bara en ring. Utan det är ju liksom 
Lisa. Varje gång man stöter i och (Leif stöter till med ringen i bordet) … ja, och så. 
Man tänker ju till. 

Under hela intervjun växlar Leif mellan att tala om sig själv i första och tredje 
person. Växlingarna gör mig uppmärksam i läsningen av Leifs berättelse (Lieblich 
1998). Leif använder främst tredje person när han talar om sådant som är käns-
ligt och ligger honom nära. Ovanstående citat är ett exempel på det. Citatet är 
särskilt intressant ur formanalytiskt perspektiv eftersom det innehåller ytterli-
gare en vändning. Leif börjar benämna ringen för ”han” istället ”den”, vilket gör 
den personlig. Vändningen sker när Leif beskriver hur känslomässigt starkt det 
är för honom att bära förlovningsringen, något han först känt motstånd mot att 
göra. I samband med denna beskrivning börjar Leif att tala om sig själv i tredje 
person. Han för därmed sig själv i bakgrunden i berättelsen. Ringen blir subjek-
tet. Detta förstärks när Leif säger att ringen är Lisa. Såväl Leif som Hillevi (i ti-
digare citat) fyller ringen med känslor som kärlek. Ringen ger kärleken form och 
stabilitet (Knuts 2006:96). 

Leif har tidigare känt motstånd inför att ha en ring på fingret. Han uttrycker 
detsamma när det gäller att bära kostym. Uttalandena visar att varken kostym 
eller ring var särskilt starka symboliska kapital i det sociala rum som Leif som 
ungkarl vistats i. Nu är de däremot väldigt viktiga för honom. Ringen är en mar-
kör för att Leif har passerat gränsen, från strulig ungkarl till ansvarsfull make 
(som jag tolkar honom), och bestämt sig för ett liv tillsammans med Lisa. Gifter-
målet stärker Leifs kulturella kapital eftersom han som gift följer normen för vad 
en ”riktig” man är. Att gifta sig är, som jag tolkar det, en del av den hegemoniska 
maskuliniteten. Ringen visar att Leif är förlovad, på väg mot giftermål, och den 
blir därmed en viktig statusmarkör för honom. Bourdieu kallar det för förkropps-
ligande i form av habitus (Bourdieu 1996:33). Det handlar om att alla som ge-
nomgått en rit klär sig på ett speciellt sätt, utvecklar en särskild smak eller talar 
på ett visst sätt. Förkroppsligande har enligt Bourdieu funktionen att hålla kvar 
en individ på ”rätt sida om gränsen”. Ringen har blivit en del av Leif, vilket gör 
det svårt för honom att bryta äktenskapet. 

Men det är i kvinnornas berättelser som ringen lyfts fram allra mest. Lotta (K) 
beskriver hur hon knappt kan vänta på att få sätta ringen på fingret eftersom den 
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är så vacker och Monica (K) berättar om besvikelsen över att hennes partner 
Martin visat svalt intresse för hennes val av ring (kap. 6). Endast en man, Josef 
(B), har valt att själv ha två ringar. ”Jag tyckte att det kunde … det var bra!”, 
säger han och skrattar lite försiktigt. Josef är över lag fåordig med sina känslor 
och tankar kring giftermålet och under intervjun hör jag mig själv fylla i hans 
berättelse genom att säga att ”då syns det på båda två”. Josef håller med. Jag 
lägger orden i hans mun, något som förstås inte är bra intervjuteknik. Vid den 
efterföljande intervjun med Josefs partner Sofia (B) visar det sig att Josefs val 
att bära två ringar skedde på inrådan av henne.

SofiaB1: När Josefs bror gifte sig var det bara hon (broderns fru) som tog en till ring 
men jag tänkte som så att … ☺ jag tyckte att det var lite jämställt ☺ att båda skulle 
ha det. Ja, man lovar ju ändå varandra någonting. Jag hade lite svårt att förstå varför 
bara jag skulle ha.

Karin: Så det var ditt förslag?
SofiaB1: Ja, jag tror att jag hade den synpunkten på det. Men sedan så tyckte jag självklart 

att Josef fick välja. Och det var ju han som ändå valde till slut då. 

Sofia skrattar till när hon uttrycker att det är jämställt att båda i paret har två 
ringar. Som om hon blir lite generad över sitt ställningstagande (jfr Marander-
Eklund 2007). Jag uppfattar att Sofia är en blyg person vilket kan vara anled-
ningen till hennes förlägenhet. Hon lägger också in en tolkning i ringen. Den 
symboliserar för henne ett löfte som parterna ger varandra. Denna tolkning 
faller väl samman med den jämlika diskurs i vilken Sofia och Josef finns och som 
är stark i den svenska kulturen. Möjligheten till nya tolkningar är också det som 
gör riten kreativ och gör att den lever vidare genom generationer (Bell 1997, 
Humphrey & Laidlaw 1994). Den borgerliga vigselordningen innehåller inte 
några löften men flera av de par jag har intervjuat tolkar ändå in det i vigseln. 
Jag ser det som ett tecken på att den kyrkliga vigseln, i vilken löften ingår, är 
normativ i detta avseende. Mer om detta längre fram.

Citatet ovan gör tydligt att det var Sofia som förde Josefs ring på tal, med 
motiveringen om jämställdhet. Inom de par jag har intervjuat sker ofta föränd-
ringar som uppfattas leda mot jämställdhet/jämlikhet – som att båda i paret har 
två ringar eller att mannen och kvinnan förbereder inför bröllopet tillsammans 
– på kvinnans initiativ. I fråga om ringar och bröllopsplanering är min tolkning 
att dessa företeelser så tydligt faller under det som historiskt varit ”kvinnans 
område” att männen inte ens tänker på att de kan ta plats där. Att bära smycken 
som ringar uppfattas i den svenska kulturen inte heller vara särskilt manligt. 
Detta kan förklara varför de flesta män jag har intervjuat säger att det räcker med 
att de har en ring på fingret, alltså förlovningsringen. Kvinnans strävan efter ökad 
jämlikhet behöver dock inte gälla inom alla områden. Sofia är exempelvis av 
uppfattningen att hon som kvinna ska ta mannens efternamn, vilket kan förstås 
som en patriarkal ordning. Jag diskuterar detta vidare längre fram. 
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Att bli man och hustru
Ytterligare en markör för att ett par har gift sig är att de kallar sig för man res-
pektive hustru eller fru istället för sambo. Så här säger Monica (K) om att an-
vända beteckningen man istället för sambo:

MonicaK2: Ja, det känns nästan enklare att säga så. Även om det är ovant att säga det 
nu men beskrivningen, eller vad jag ska kalla det, är enklare. Alla förstår vad det är.

Min tolkning är att Monica menar att beteckningen ”man” visar att förhållandet 
är seriöst och stabilt. Kanske inkluderar det för henne också gemensamt barn 
och hus. En ”sambo” kan indikera ett mer ostadigt förhållande. 

Så här säger Andreas (K) när vi under den första intervjun talar om hans för-
väntningar på äktenskapet: 

AndreasK1: Jag vet inte egentligen om jag har speciellt stora liksom … Jag kommer tycka 
att det är otroligt skönt att kunna kalla Lotta min fru. Och jag kommer själv att tycka 
att det är väldigt skönt och vara någons man. Inte någon form av possessivt prono-
men eller någonting sådant där. Någon form av ägande. Det är inte det jag menar nu 
utan tillhörigheten. (…) Det känns bara som att det ska bli så skönt … och bara … ja.

Karin: Ni landar, känner du?
AndreasK1: Ja, och så att få det överstökat liksom också. Man går in i det här: ”Ja, men 

det är vi nu!” Så kan man få jobba med det. Helt ärligt så längtar jag nog mer till två 
veckor efter bröllopet än till bröllopet.

Andreas uttrycker sig osäkert till en början och säger att han nog inte har några 
speciellt stora förväntningar. I nästa andetag visar han något annat. Tidigare 
under intervjun har Andreas sagt att det för honom är stor skillnad mellan be-
greppen ”sambo” och ”fru”, vilket även blir tydligt i ovanstående citat. När till-
hörigheten till varandra är tryggad genom äktenskapet kan paret arbeta vidare 
med sin relation. Andreas uttryck ”Det är vi	nu!” visar att han ser äktenskapet 
som en stadfästning av relationen. Kanske har han också känt av den osäkerhet 
som Lotta ger uttryck för. Beteckningarna ”man” och ”fru” är inte bara markörer 
för andra i parets omgivning att Andreas och Lotta har gift sig utan en konfirma-
tion även för paret självt. De får därmed den funktion som Bourdieu tillskriver 
riten, att hålla de initierade på ”rätt” sida om gränsen. 

Gemensamt efternamn
Efternamnet verkar vara den allra viktigaste markören på giftermål för dem jag 
har intervjuat. Namnet är också tydligt kopplat till individens identitet. Med 
utgångspunkt i det franska systemet, där båda i paret behåller sina respektive 
efternamn efter giftermålet, lyfter Bourdieu fram namnet som en av få faktorer 
i en människas liv som är permanent. Personer som har ett namn garanteras en 
namnmässig konstans, den självidentitet som den sociala ordningen enligt 
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Bourdieu kräver. ”I en mängd sociala universum är en av de mest heliga förplik-
telser man har mot sig själv, förpliktelsen gentemot sitt namn (som alltid till en 
del är ett kollektivt namn, så som släktnamn, specificerat genom ett förnamn)”, 
skriver Bourdieu (2004:72). Att byta namn innebär alltså en förändring av indi-
videns identitet, enligt Bourdieu. Flera av exemplen nedan bekräftar detta. 
Upplevelsen är särskilt påfallande bland de män som efter giftermålet bytt efter-
namn. Ändå tas det ofta för givet att kvinnan ska byta namn. Här är det förstås 
på sin plats med en genusanalys. 

Paren har valt fyra varianter av efternamn i samband med vigseln: (a) kvinnan 
byter till mannens efternamn, (b) kvinnan tar mannens efternamn men behåller 
sitt som mellannamn, (c) mannen tar kvinnans efternamn, (d) paret väljer ett 
helt nytt namn till hela familjen. Övergripande kan sägas att alternativ (a) följer 
den patriarkala struktur som under generationer rått vid ingåendet av äktenskap. 
Alternativ (b), (c) och (d) visar däremot på en förändring av densamma. Jag har 
tidigare nämnt att de flesta intervjuade väljer mannens efternamn till barnet i 
samband med dess födelse. När paren i ett senare skede ska besluta om familjens 
gemensamma efternamn kan meningarna dock gå isär och diskussioner uppstå 
kring vems namn de ska välja. Gemensamt för alla jag har träffat är att de har 
valt samma efternamn till hela familjen (förutom eventuella särkullbarn, vilka 
kan ha kvar sina fäders efternamn) som tecken på familjens enhet. Nedan ana-
lyseras de olika varianterna var för sig.

(a) Kvinnan byter till mannens efternamn

För Sofia (B) var det självklart att hon skulle ta sin man Josefs efternamn när de 
gifte sig. Barnen hade redan vid födseln fått pappans efternamn, som en förbe-
redelse för giftermålet. Sofia berättar:

SofiaB1: Jag ska byta efternamn och det har jag nog alltid drömt om. Kanske sedan i 
tonåren☺. Att få heta Sofia Olsson☺. Så det är nog lite kul faktiskt. 

Karin: Vad känner du med det? Att byta namn.
SofiaB1: Jag vet i, det är någon sådan här fjantig … ☺ längtan sedan jag var yngre. Nu 

spelar det ju ingen roll. Men det är lite kul att få samma namn hela familjen. 

Sofia säger att hon har drömt om att heta Olsson sedan hon var tonåring. Det var 
då hon träffade sin blivande man. Hon skrattar förläget och tar delvis avstånd 
från sina tankar genom att säga att hennes längtan varit fjantig och att efternam-
net numera inte spelar någon roll. Det är ändå tydligt att valet av mannens ef-
ternamn varit självklart. Sofias blivande make Josef bekräftar detta och säger att 
han är glad över att Sofia tar hans namn, även om namnet inte har någon större 
betydelse för honom. Barnen fick faderns namn redan vid födseln och Sofia säger 
att det gemensamma namnet skapar en känsla av samhörighet. 
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Genom namnvalet stärker Sofia och Josef de patriarkala strukturer som länge 
funnits i Sverige vad gäller gifta pars efternamn. Kvinnan överger helt sitt flick-
namn och förändrar enligt Bourdieus resonemang därmed sin identitet. Att det 
är just kvinnan som ska byta namn har i den patriarkala ordningen varit en 
självklarhet och det är tydligt att det i Sofias bild av en gift kvinnas habitus ingår 
att hon överger sitt flicknamn. Sofia ser ingen svårighet med detta. Snarare 
tvärtom. Men även om denna handling kan tyckas vara könsgrundad (jfr Björn-
berg & Kollind 2003) upplever jag inte paret som särskilt könsstereotypt i övrigt.54 
Josef var exempelvis den enda man som valde att ta en egen vigselring i tillägg 
till sin förlovningsring. I och för sig verkar det ha varit på inrådan av Sofia, som 
tyckte att det var mest jämställt att göra så. I såväl namn- som ringfrågan verkar 
det vara Sofia som drivit igenom sin vilja. Josef säger att det för honom inte 
spelar någon större roll hur de hade gjort. Exemplet visar att produktionen av 
genus är komplext.

(b) Kvinnan behåller sitt efternamn som mellannamn

De fall då kvinnan väljer att ha kvar sitt eget namn som mellannamn men även 
tar mannens efternamn har ofta föranletts av någon form av diskussion kring 
namnfrågan. 

Så här berättar Lisa, som gifter sig med Leif (B):

LisaB1: Jag har ju aldrig tänkt byta bort Torved. För att dels så är det ju ganska ovanligt 
och den grenen som … ja, som jag är i då, den kommer ju att dö ut om inte jag fortsät-
ter att bära namnet vidare. (…) Så det känns väl lite … och så har jag fått det itutat 
hemifrån också … mycket att ”du måste ha kvar Torved!”. Jag hette ju inte Torved 
som liten. Då hade jag ju pappas namn och hette Svensson. Men då när han dog då 
passade mamma på och bytte till Torved på mig då. Och, ja men det var väl bra det. 
Det spelar ingen roll. … Ja, så jag kommer heta Torved Hedin då.

Karin: Men att lägga till hans namn … var det givet eller tänkte du någon gång att ”nej, 
jag ska bara heta Torved!”? 

LisaB1: Nej jag vill nog lägga till hans namn för att (…) det är väl också en liten ”höra 
ihop”-grej. Det känns naturligt. 

Karin: Men ni har aldrig pratat om att han skulle ta ditt efternamn?
LisaB1: Nej, jag har ju sagt det då. Men det var ju liksom ”är du dum i huvudet?” Ja. 

”Jag är man” (förställd röst) och så vidare. Egentligen så vill han ju inte att jag ska 
behålla Torved. Utan han vill att jag bara ska heta Hedin då men … det får han tåla.☺

Karin: Ja. ☺ 

Det är uppenbart att Lisa upplevt ett starkt motstånd från Leifs sida till att han 
skulle byta namn. Att ha olika namn inom familjen var inget alternativ för Lisa 

54 Ett könsgrundat förhållningssätt bygger på en ojämlik relation mellan män och kvinnor. Se vidare 
kapitel 6.
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som, likt Sofia, ser det gemensamma efternamnet som en markör på familjen 
som enhet. Denna symbolik är viktigare för Lisa än att hon behåller sitt efternamn 
och hon går med på Leifs krav att ta hans namn. Lisa och jag skrattar efter hen-
nes kommentar att Leif får tåla att hon behåller sitt flicknamn som mellannamn. 
Skratten föds, som jag upplever det, ur en delad upplevelse av underordning. 
Konsekvensen blir att jag med mitt skratt och jakande svar tar parti för Lisa i 
konflikten. Det stärker henne under intervjun men det forskningsetiskt riktiga i 
min handling kan diskuteras.

I min intervju med Leif uttrycker han ungefär samma sak som Lisa fast med 
betydligt mildare ord. Enligt honom är efternamnet inte så viktigt. Ändå hade han 
aldrig velat byta själv. ”Bakåtsträvande som jag är”, säger han skrattande. Han 
beskriver lösningen på namnfrågan som en kompromiss. Det är en form av lösning 
som enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995) och Connell (2008) visar att han som 
man behåller sin dominerande ställning över kvinnan. Jag tolkar dispyten mellan 
Lisa och Leif som ett tecken på de brottningar som svenska par har med rådande 
genusarrangemang. Lisa ifrågasätter genusstrukturerna och försöker att bryta 
dessa medan Leif hävdar sin rätt som man. Leif går som vinnare ur kampen men 
Lisa ger sig inte helt. Hennes val att behålla flicknamnet som mellannamn tolkar 
jag delvis som en trotshandling gentemot Leif, likt en ledamot i en styrelse som 
kräver att få inskrivet i protokollet att hon reserverat sig mot beslutet. 

Lotta, som gifter sig med Andreas (K), har också behållit sitt flicknamn som 
mellannamn. Detta skedde dock utan större dramatik. Lotta har ett särkullbarn 
sedan tidigare och vill ha kvar sitt flicknamn för att visa på samhörighet med bar-
net. Men hon säger att hon är glad över att ha samma efternamn som Andreas. 
Andreas uttrycker hur stolt han är över att Lotta vill ha hans efternamn och säger 
att han själv inte hade velat byta bort sitt namn. Jag uppfattar inte att det varit 
någon diskussion kring namnfrågan mellan Lotta och Andreas. Vad kan skillnaden 
paren emellan bero på? Jag vill ta upp två möjliga orsaker. Den troligen främsta 
orsaken är att Lotta har ett barn sedan tidigare. Hon har alltså en ytterligare fa-
miljemedlem än Andreas och deras gemensamma son att ta hänsyn till och An-
dreas hade därför ingenting att ifrågasätta. Lottas önskan om att behålla sitt 
flicknamn handlade inte främst om att Lotta skulle bevara sin egen identitet utan 
att hon skulle visa på samhörigheten med sin son. Ytterligare en skillnad paren 
emellan är att Lotta och Andreas, så som jag upplever dem, är mer jämlika än vad 
Leif och Lisa är. Arbetsdelningen i samband med bröllopet visar detta (kap. 6). Att 
Lotta skulle ta Andreas efternamn var ingen självklarhet för Andreas och det var 
inget han krävde. Men han hade inte sträckt sig så långt som att själv överge sitt 
efternamn och ta Lottas, i syfte att familjen skulle ha ett gemensamt. 

(c) Mannen tar kvinnans efternamn

Några par tar kvinnans efternamn. För Carolina och Olle (K) var valet ganska 
okomplicerat. Carolinas efternamn är ovanligt och hon säger att hon känner det 
som sitt ansvar att bära det vidare i släkten. Olles släkt är stor så han valde att 
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byta namn. Båda i paret poängterar att det viktiga för dem var att familjen 
skulle ha samma efternamn. Det är så de själva har vuxit upp och de anser att 
det tydligast visar på en enhetlig familj. Carolina säger att de väljer ett gemensamt 
efternamn för deras dotters skull. Ingen av dem hade velat ha kvar sitt eget namn 
som mellannamn. Min tolkning är att Carolina och Olle strävar efter gemenskap 
och enhetlighet i relationen så långt det är möjligt. De har samma idealbild av 
vad en god relation innebär och försöker tillsammans uppfylla den. De konflikter 
som andra par brottas med uteblir.

Människor i Carolinas och Olles omgivning har däremot inte haft lika lätt att 
anamma namnvalet. Carolina berättar:

CarolinaK2: Det blir lite grann att om man tar hennes namn, då känns det som att när 
man säger det till folk då blir det lite grann som att man måste förklara: ”Jaha, hur 
tänkte ni då?” Det känns lite grann så att folk förväntar sig någon förklaring för att 
det är ju kanske vanligast då att man tar hans namn … fortfarande.

Carolina är försiktig i sitt uttalande Genom att upprepa orden ”lite grann” försva-
gar hon sin upplevelse av att bryta ordningen, att inte vara ”normal”. Som om hon 
inte vill tala illa om andra eller att det inte är så allvarligt. Men hennes känsla av 
utsatthet är märkbar. Carolina säger att det fortfarande är vanligast att kvinnan 
tar mannens efternamn. Jag tolkar ordvalet som ett uttryck för att hon har en bild 
av att äktenskapet som institution, och de symboler som är knutna till det, är under 
förändring. Kanske blir det i framtiden lika vanligt att mannen tar kvinnans efter-
namn som tvärtom. Men Carolinas berättelse visar också att förändringar tar tid. 
Det är tydligt att hon tycker det är tråkigt att ständigt behöva förklara sitt val av 
efternamn. Valet bryter mot en norm som är outtalad men uppenbart stark. 

Även Rickard (B) valde att byta namn. I hans fall handlade det om ett medve-
tet och önskat byte av identitet. Rickards blivande fru Sandra hade på eget bevåg 
fyllt i papper om namnbyte för sin del, eftersom hon tog för givet att hon skulle 
ta hans efternamn. Men Rickard gick inte med på det. Så här svarar han efter en 
stunds tystnad på frågan om hur han tänkte kring sitt namnbyte:

RickardB2: Jag tänkte att Sandra är ingen Hansson över huvud taget. Som jag känner 
mig själv och som jag känner henne. Och jag kände själv att ”Nej, det är dags att byta 
efternamn och se om det gör nån skillnad!” ☺ (…) På nåt sätt kände jag att jag gör 
mer nytta som en Uvström än som en Hansson. 

Karin: Hur tänker du då? Vad lägger du i de olika namnen?
RickardB2: Ja, det är ju mina egna värderingar. Mm. (Snabbt)
Karin: Ja, just det. Du tänker att en Hansson då är man på ett speciellt sätt. Eller?
RickardB2: Eh … nej, men det är väl mer jag som vill bryta mig loss från den jag har 

varit så att säga. Så att det är ju mer personligt för mig då. Med liksom det liv jag 
har … levt så att säga. (…) Det är inte något avancerat (ler) utan det är mer … eh, en 
symbolisk handling för mig själv då.
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Karin: Mm. Lite starta om, eller ”nu händer något nytt!”
RickardB2: Starta om och starta om … Nej, inte starta om utan mera … se om jag kan 

styra mig själv på en annan väg.
Karin: En annan fas i livet?
RickardB2: Nej ☺ inte så heller utan ☺ mer se vilka möjligheter som ändras genom att 

man ändrar ju tankesätt genom att ändra sig själv. Det är lite som att ta på sig nya 
fina kläder,  så kan man ju bygga upp sitt självförtroende … Inte för att jag saknar 
självförtroende utan det är mer en symbolisk handling. Jag vill pröva nya kläder helt 
enkelt. Det påverkar inte mig som människa och person men … eh, förhoppningsvis 
så gör det väl det.

Karin: Jo, men det blir ju en annan identitet, på sätt och vis. När man får ett annat namn.
RickardB2: Exakt. Ja, det är ett steg åt något håll. Jag vet inte åt vilket håll än heller. Utan 

det får vi se. Jag är en sådan som gärna provar saker så att, det är lite experiment det 
här. Det är flera stycken som säger det: ”Den här Rickard, du är ju Hansson”. Alla 
har ju kallat mig efter efternamn då. Och jag känner det. Jag vill liksom inte vara … 
Hansson längre för vissa människor och då känner jag; då är det lika bra jag byter 
namn. Ja. Så … enkelt är det.☺

Karin: Ja. ☺ ja. 

Rickards byte av namn tycks vara väl övervägt. Han vill, som han säger, ”prova 
nya kläder” och se om det förändrar honom på något sätt. Det är ett sätt att 
bryta sig ur gamla mönster. Rickard markerade tydligt för Sandra att hon inte 
var någon Hansson och att han skulle ”göra mer nytta” genom att själv byta namn. 
I samtalet blir Rickards och mitt olika sätt att tänka och formulera oss tydligt. 
Jag ber honom ständigt förtydliga sig och försöker att förstå vad han vill säga. 
Han skrattar till flera gånger under ovanstående citat och jag tolkar det som att 
han tycker att mina tolkningsförsök är lite lustiga. Rickard talar snabbt men 
tvekar också lite på orden ibland och jag upplever att han har svårt att formu-
lera sina känslor inför namnbytet. Det är som att han under samtalet reflekterar 
själv över sitt namnval, vilket är positivt (Johansson 2005:255). Samtidigt verkar 
han inte vilja ”avslöja sig” inför mig. 

Rickards namnbyte visar hur betydelsefullt namnet kan vara för en persons 
självbild. Bourdieu beskriver namnet som en av grundstenarna i en individs 
sociala identitet (Bourdieu 2004:73).  Min tolkning är att läget är speciellt för 
Rickard eftersom hans efternamn har använts som tilltalsnamn av andra i hans 
omgivning. Vanligtvis är ju en persons förnamn också tilltalsnamn. Att byta bort 
detta namn bör vara en särskilt tydlig markering av förändring i ens identitet. I 
Rickards fall är det också vad han är ute efter. Rickard liknar själv namnbytet 
med att ta på sig nya fina kläder och därigenom ändra sitt eget sätt att tänka och 
handla. Namnbytet är i Bourdieus termer en strategi för att förändra habitus och 
därigenom få en annan position i det sociala fältet. 
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(d) Nytt namn till hela familjen

Monica och Mårten (K) kunde inte komma överrens om vilket efternamn famil-
jen skulle ha. De var eniga om att alla i familjen skulle ha ett gemensamt efternamn 
men båda ville behålla sitt eget. Det resulterade i ett helt nytt namn. Mårten 
berättar:

Karin: Hur kommer ni göra med efternamn? 
MårtenK1: Ja, det där är klurigt. Vi har hållit på och funderat. För det var det som satte 

stopp lite grann för några år sedan. Då var Monica så tydlig med att hon inte ville 
byta namn. Och jag ville inte ta hennes namn. Eller, jag tyckte liksom man skulle ta 
killens namn då. Och sedan då … ja, vi har väl inte tänkt så mycket på det men nu 
kommer det nog bli så att vi kommer ta ett nytt namn. Som är från min släkt. Och 
det var lite oväntat. ☺ 

Karin: ☺ Hur kom ni fram till det?
MårtenK1: Jo, jag heter Söderlind och hon heter Mikaelsson. Och så har hon hållit på 

och sålt på mig att jag skulle heta Mikaelsson då. Men sedan så kom jag på att … jag 
kan tänka mig i och för sig att heta något annat men då borde man heta något nytt. 
Så då började jag tänka, liksom bara för kul började jag tänka på några namn. Och 
då kom jag på ett namn som vi tyckte var så bra båda två. Och det var liksom då det 
började. Och så kollade jag. Min farfar, han har släktforskat och kollat bakåt en massa. 
Så då tyckte jag det var lite kul att kolla däri. Och då hittade vi ett namn där … i min 
farfars morfars farfar, på 1700-talet. Så vi liksom ”ja, men det verkar ju bra!”. Och då 
vart det som en plojgrej först och sedan så har vi haft en väldig process kring hur vi 
ska göra då. Och Monica, hon vill ju byta. För hon var inne på att ”jag måste ju ändå 
byta”, ungefär. Så det var mer om, ska jag byta också eller inte. Men till slut så … nu 
så har vi skickat in till PRV … namnbyte.

(…)
Karin: Du ville inte ta hennes namn sa du, vad var det som gjorde att du kände så?
MårtenK1: Det var mer, eller mera innan, så kände jag att … det ska ju vara killens namn, 

så här traditionellt. Och så är det det att mitt namn, Söderlind, det dör ut nu. Det är 
ingen som ☺ för det vidare, om inte jag gör det. Men sedan började jag fundera på 
det här: ”jag kan väl byta jag också, det är väl inte hela världen.” Men då känns det 
tråkigt. Först var det traditionellt, för några år sedan, och nu har det mer varit att 
det känns tråkigt att byta till ett sådant vanligt namn (syftar på Monicas efternamn). 
Ska du byta då ska det vara något nytt! Och då hittade vi precis något nytt. Så att vi 
skickade in den där ansökan. Det var nog inte mer än tre veckor sedan. ☺ Om vi får 
något svar som är preliminärt ”ja” då tänkte vi liksom skruva upp förväntningarna 
och skriva det, vi har ju en sådan här liten webbsida, och då tänkte vi skriva där att 
vi kommer ut som herr och fru X. Men vi ligger lite lågt, tills vi har fått lite …

Karin: Om ni inte får det där namnet då, vad gör ni då?
MårtenK1: Då står vi där! … Nej, men då blir det Söderlind! Det ty… alltså, då blir det det! 
(…)
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Karin: Det var namnet som satte stopp för några år sedan, sa du (syftar på giftermålet). 
MårtenK1: Det satte inte stopp, det var väl mer att jag har gått och tyckt att jag är lika 

glad … alltså det är kärleken och hur man är till varandra, det är det som är det vik-
tiga. Liksom att vi är gifta … det har inte så stor betydelse, utan det är hur man är 
mot varandra och respekterar varandra, hur glad man är ihop, det tycker jag är det 
viktigaste. Om vi är gifta eller inte, det spelar ingen roll. Så det var liksom … en tanke 
jag har haft. Och så sen, då var det lite grann, bara så här på skämt då att … att hon 
ville inte ha Söderlind utan jag skulle ta Mikaelsson. För hon hade samma också. Om 
inte hon tar Mikaelsson så dör liksom det namnet ut. Och då ☺ … jag vet inte, det 
har inte varit någon seriös diskussion. Mera så här på skämt. Men liksom, det låste 
sig lite där, att jag ville inte byta och hon ville inte byta. Och jag kände ingen stress 
över att gifta mig heller. Så därför liksom, mer att det strandade, parkerade lite. Så!

Mårten talar länge om efternamnen och återkommer såväl i den första som i den 
andra intervjun till samma ämne. Detta tolkar jag som att han har ett stort en-
gagemang i namnfrågan (jfr Lieblich m.fl. 1998). Han skrattar till flera gånger 
under berättelsen, oftast upprymt men ibland för att släta över något han sagt. 
Det senare gäller när han skrattar i samband med att han pratar om parets dis-
kussioner kring namnbytet. Upprepningarna av ordet ”liksom” kan tolkas på 
samma sätt. Mårten verkar i första hand vara glad och stolt över att ha funnit det 
unika namnet. Och det är han inte ensam om. Svenskar är idag världsledande i 
fråga om namnbyten (SCB enligt Wernhult 2011), något som delvis kan tolkas 
som ett uttryck för nutidens subjektivering och individualisering (se vidare i  
kap. 9).  Monica, däremot, nämner knappt namnbytet. Hon är i och för sig inte 
lika mångordig som Mårten är. Kanske är namnet inte heller lika viktigt för 
henne vid tiden för intervjuerna. Eller så vill hon inte berätta för mig om parets 
diskussioner.

Mårtens beskrivning av hur paret resonerat kring namnfrågan kan tolkas på 
olika sätt. Å ena sidan visar den att parets relation bygger på förhandlingar. 
Relationen är i den bemärkelsen en typiskt öppen relation, vilken Giddens (2003, 
2005a) beskriver som vår tids idealrelation. Den öppna relationen grundar sig i 
kommunikation och bärs av att båda parter anser sig få ut något av relationen. 
Att Mårten och Monica under några år bordlade förhandlingen kring namnfrågan, 
och därmed också sköt giftermålet på framtiden, kan ses som ett exempel på hur 
viktigt det är för relationen att båda parter känner sig sedda och lyssnade på. 
Beslutet att båda byter namn är en kompromiss från såväl Mårtens som Monicas 
sida. Å andra sidan vittnar Mårtens berättelse om att namnfrågan och det till den 
kopplade bröllopet inte riktigt varit en diskussion mellan två jämbördiga parter, 
utan att det varit Mårten som satt dagordningen. Han var från början tydlig med 
att det är traditionsenligt, och därmed enligt honom ”rätt”, att kvinnan tar man-
nens namn vid ett giftermål. När Monica inte gick med på det bestämde Mårten 
att bröllopet skulle skjutas fram ett tag. Det var också han som efter några år tog 
upp saken på nytt. Monica säger i en av intervjuerna att hon anser det vara man-
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nens uppgift att fria och hon har länge väntat på när det ska ske. Mårten har å 
sin sida tyckt att det inte är någon brådska med bröllop över huvud taget. När 
han efter några år tar upp diskussionen kring namnen igen har Monica redan 
bestämt sig för att hon ska byta namn. Möjligen har hon sett det som enda vägen 
till att bli gift. Och även om Mårten ändrat sig något och inte längre anser det 
vara så viktigt att behålla sitt efternamn vill han ändå inte ta Monicas namn. 
Paret väljer till slut ett släktnamn från Mårtens sida vilket gör att han på sätt och 
vis för sitt namn vidare. Deras relation kanske inte är så öppen som man först 
kan tycka. Kanske är diskussionen snarare ännu ett exempel på ett par som brot-
tas med rådande genusstrukturer (jfr Connell 2008:117-118). Hur den upp-
komna situationen än tolkas är det tydligt att efternamnet har stor betydelse för 
Mårten och att det utgör en betydande del av hans identitet. Annars skulle han 
inte ha engagerat sig så mycket i frågan.

5.4 Sammanfattning
Barnets födelse, val av efternamn till barnet samt intygande av faderskap är 
faktorer som kan sätta igång tankar på äktenskap hos nyblivna föräldrar. Barnet 
är den meningsskapande länk mellan föräldrarna som gör att de vågar satsa på 
giftermål. Att just val av efternamn är viktigt kan ses som tecken på att en enhet-
lig bild av familjen värderas. 

De intervjuade har såväl formella som symboliska motiv till giftermålet. De 
formella motiven kopplas till juridiska och ekonomiska fördelar med att vara gift. 
Dessa lyfts särskilt fram av par med särkullbarn. De symboliska motiven handlar 
om att bekräfta normen för en ”riktig” familj, att befästa familjen samt att visa 
att parrelationen är seriös.

Vigselringen, benämningar som ”make” och ”maka” samt gemensamt efter-
namn är sociala markörer som signalerar att paret är gift. De intervjuades berät-
telser uttrycker såväl en önskan om bevarande av gamla könsstrukturer, som en 
strävan efter förändring, i förståelsen och praktiserandet av dessa markörer. 
Giftermålet innebär i dessa avseenden ställningstaganden i fråga om värde-
ringar och normer. De olika valen säger något om vad som karaktäriserar parens 
genusrelationer.
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6 Förberedelser för bröllop
När brudparen har bestämt sig för giftermål är det dags att planera bröllopsdagen. 
Förberedelserna skiljer sig åt beroende på vilken typ av bröllop paret har tänkt 
sig. Somliga ägnar ett år åt dem medan andra ordnar allt på några veckor. Oavsett 
ambitionsnivå har varje par saker att ordna för att få bröllopet till stånd. I det 
här kapitlet vill jag förstå den mening som brudpar skapar genom sina hand-
lingar och berättelserna om dem. Hur	motiverar	intervjupersonerna	sina	hand-
lingar	i	samband	med	förberedelserna	för	bröllopen	och	vad	innebär	handling-
arna	för	dem	som	män	och	kvinnor? Under intervjuerna blev det snart tydligt 
att berättelserna skiljer sig åt könen emellan, inte minst i fråga om omfång. 
Kvinnornas berättelser är långa och utförliga medan männens är mer kortfat-
tade och mindre detaljerade. Skillnaden finns inte på samma sätt inom andra 
delar av intervjupersonernas bröllopsberättelser. Den kan därför tolkas som 
tecken på att kvinnorna generellt sett är mer engagerade i förberedelserna än 
männen. Analysen av brudparens berättelser fokuserar på genus, hur brudparen 
genom sina berättelser och de handlingar som nämns skapar ”manligt” och 
”kvinnligt” (jfr Connell 2003, Butler 2005, Hirdman 2001, 2004). Två teman 
presenteras: (1) arbetsdelning (hur mannen och kvinnan lagt upp arbetet med 
förberedelserna mellan sig) och (2) föreställningar om brud och brudgum. 

6.1 Arbetsdelning 
Berättelserna om arbetsdelningen skiljer sig inte bara åt paren emellan utan i 
flera fall också mellan man och kvinna inom ett och samma par. Nedan diskute-
rar jag tre teman som kommer fram i parens berättelser, vilka ger olika bilder av 
genuskonstruktionen i samband med arbetsdelningen (1) kvinnan som projekt-
ledare, (2) mannen som projektledare och (3) gemensamt ansvar. 

Kvinnan som projektledare
Några av de män och kvinnor jag har intervjuat är överens om att kvinnan är den 
som varit projektledare för bröllopet. Hon har ansvarat för planering och i många 
fall även utförande av arbetet. Även om kvinnorna har tagit på sig denna funktion 
självmant är deras upplevelser av den olika. Nedan ges några exempel på hur 
olika kvinnor upplever situationen och hur deras män berättar om den. 

”Han kan inte ta ansvar”

Lisa (B) är missnöjd med hur arbetet mellan henne och blivande maken Leif 
delats upp i samband med bröllopsföreberedelserna. Hon berättar spontant om 
det i samband med att vi talar om vad som ska hända på bröllopsdagen.
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Karin: Vilken tid är vigseln?
LisaB1: Det är klockan femton. Och så ska vi klämma in en fotograf också då, någonstans 

… som jag inte heller har bokat. Jag blir lite less på att det är jag som ska göra allting. 
Men det blir så i alla fall då. Och sedan hade vi tänkt att vi skulle … vi har ju bokat 
rum då på Hotell Simone. En bröllopssvit där då.

Karin: Det är du som har gjort det mesta av förberedelserna?!
LisaB1: Ja, annars skulle det inte ha hänt någonting hittills. Nej. (snabbt). 
(…)
Karin: Tycker du att förberedelserna har varit roliga?
LisaB1: Nej (snabbt). 
Karin: Nej.
LisaB1:☺. Näe, det här med att ringa och ordna det är någonting som jag inte tycker 

om. Eh … det var ju kul att få prova brudklänning och sådant. Ja, det är väl det enda 
som har varit kul … Ja, nej. Det är ju mest att det måste göras.  

Lisa uttrycker frustration då hon säger att hon har ordnat med allt inför bröllopet. 
Men hon går snabbt över till att berätta vidare om hur bröllopsdagen ska förlöpa, 
vilket var det min fråga egentligen gällde. Jag vill gärna höra mer om arbetsdel-
ningen. Medveten om att jag med mina kommentarer och uppföljningsfrågor 
leder intervjun åt bestämda håll lämnar jag bröllopsdagens utformning och frå-
gar istället vidare om arbetsdelningen. Lisa svarar kort och bitskt. Min tolkning 
är att hon är upprörd men att hon har svårt att prata om det. Vid frågan om Lisa 
tycker att förberedelserna varit roliga svarar hon snabbt ”nej”. I syfte att få 
henne att berätta mer upprepar jag hennes nej, varpå Lisa skrattar till. Skrattet 
tolkar jag som ett försök att släta över det hon just uttryckt (jfr Marander-Eklund 
2007:157). Enligt narrativ teori konstrueras den personliga berättelsen utifrån 
det sätt på vilket man talar om erfarenheter i en given kultur (Holstein & Gub-
rium 2000). Det öppna missnöje som Lisa visar kan därigenom förstås som ett 
tecken på att hon har jämlika ideal som inte uppnås i relationen med Leif. Hen-
nes uttryckliga missnöje blir begripligt för mig eftersom vi båda finns i en kontext 
där jämlikhet är norm. 

Lisa och Leif har vad jag här kallar en könsgrundad arbetsdelning (jfr Björnberg 
& Kollind 2003).55 Den kan förstås som en rest av det stereotypa folkhemskon-
traktet, där förväntningarna på och förutsättningarna för män och kvinnor var 
mycket olika. Kvinnan ansvarade för hem och barn medan mannen var i det 
offentliga arbetslivet (Hirdman 2001:131-134, 147-152). Lisa är uppenbart miss-
nöjd med arbetsdelningen. Hon verkar ha önskat, och till viss del även krävt, att 
Leif ska avlasta henne i arbetet, även om hon, som jag tolkar det, anser sig ha 
huvudansvaret i familjen. Tidigare studier visar att situationen är vanlig för kvin-
nor i par med denna typ av arbetsdelning (Björnberg & Kollind 2003:153). Lisa 

55 Begreppet ”könsgrundad arbetsdelning” är direkt hämtat från Björnberg & Kollinds (2003) studie om 
familj och arbetsliv. Läs mer om begreppet i Björnberg & Kollind (2003:93-97).
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uttrycker en känsla av ensamhet i arbetet och hon gör sådant hon egentligen 
känner motstånd inför, som att ringa telefonsamtal. Min tolkning är att det är 
upplevelsen av ensamhet som gör att hon inte tycker att förberedelserna alls är 
roliga att göra. Det enda hon säger varit trevligt var när hon provade brudklän-
ning, möjligen därför att hon då kände att hon gjorde något för sin egen skull. 
Lisa berättar i andra delar av intervjun att hon betalar för hela bröllopet vilket 
verkar skapa en ännu större känsla av ensamhet. Jag ser ensamhetskänslan som 
ett tecken på en upplevd avsaknad av gemensamt ansvar, vilket är en grundläg-
gande hållning i ett förhållande som bygger på jämlikhet, det Yvonne Hirdman 
kallar jämlikhetskontrakt (Hirdman 2001:166-168). Det gemensamma ansvaret 
är dessutom en betydande del av nutidens idealrelation, den öppna relationen, 
vilken också den grundar sig i ett demokratiskt förhållningssätt (Giddens 2003). 
Men Lisa verkar inte se någon väg ur sin låsta position. Det är möjligt att hon 
inte litar på att Leif kan ta ansvar för vare sig planering eller genomförande även 
om hon önskar att han skulle göra det. Tidigare forskning av par med liknande 
arbetsdelning stödjer en sådan tolkning (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:164). 
Så, hur ser den genuskonstruktion ut som Lisa berättar om? Jag tar Raewyn 
Connells dimensioner av genus till hjälp i min analys. Min tolkning är att den 
institutionaliserade makten (Connell 2003:81-82), där mannen är överordnad 
kvinnan, är särskilt synlig i Lisas berättelse. Lisa gör det som Leif inte anser sig 
vilja eller klara av att sköta. Hon sanktionerar den könsgrundade arbetsdel-
ningen, produktionsrelationerna (2003:84-86) genom att ansvara för och ut-
föra förberedelserna för bröllopet. Av hennes uttalade missnöjde att döma är 
rådande arbetsdelning negativ för parets känslomässiga relation (2003:86-89). 
Genom att göra det som förväntas av henne som kvinna följer hon gamla ”livet-
som”-värderingar samtidigt som hennes missnöje vittnar om att hon har mer 
subjektiva värderingar (jfr Heelas &Woodhead 2005).

Leif kommer in på arbetsdelningen när vi pratar om parets samtal med vig-
selförrättaren inför vigseln.

Karin: Och när ni pratade med henne hade ni allting förberett? 
LeifB1: Oj, oj, oj! Jo, här uppe så … (pekar på huvudet) … var det mesta förberett. Helst 

hos Lisa. Lisa är mycket bättre på det. (suck) Hon har fått dra ett stort lass av det 
här. Faktiskt. Lite grann känns det ju som att man … glider med bara. Om man nu 
skulle … jaa, jag vet inte vad jag ska säga men … ja, egentligen kanske jag skulle ta 
ett större … ansvar jag då men, det har ju blivit så. Hon ringer och grejar och fixar 
och … fotografer och blommor och …

(…)
Karin: Men du har tänkt mycket på det menar du alltså, fast att du inte har utfört … Du 

sa att i huvudet var det planerat men inte praktiskt.
LeifB1: Ja, visst. (inandning) Jag har ju liksom inte så himla mycket om man säger. Som 

kille är det ju inte så avancerat med kläder och sådant heller. Så är det ju gemensamma 
… det är ju bekanta till oss som är vittnen och det är ju barndomskompisar till mig då.
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När jag intervjuar Leif har jag redan hört Lisas version och har alltså en förför-
ståelse av hur Lisa har upplevt arbetsdelningen inom paret. Därför är det särskilt 
angeläget för mig att försöka förstå situationen ur Leifs perspektiv. Den med-
vetna förförståelsen gör att jag under intervjun använder intervjutekniker som 
tystnad och följdfrågor för att försöka få Leif att berätta mer om detta uppenbart 
besvärliga ämne (jfr Frid 2010:120). Leif ger uttryck för skuld. Han andas och 
suckar tydligt vilket kan förstås som tecken på att han är spänd. Han säger 
också att han egentligen borde ta ett större ansvar och försvarar arbetsdelningen 
genom att motivera den med personliga särdrag, alltså kompetens. Lisa är 
”mycket bättre” än han är på att förbereda. Att hänvisa till kompetens är ganska 
vanligt när par motiverar sin arbetsdelning (Björnberg & Kollind 2003:89). Men 
Leif kommer också in på könsskillnader. Som kille är det ju inte så avancerat 
med kläder, säger han. Uttalandet kan uppfattas som att han menar att det 
mesta Lisa har gjort är att ordna med sina egna kläder, vilket enligt Lisa inte alls 
är fallet. Båda dessa förklaringar (personliga särdrag respektive könsskillnader) 
har uppmärksammats i tidigare forskning (Björnberg & Kollind 2003:90-91, 
Magnusson 2008) och är exempel på några av de retoriska försvarstekniker 
(rhetorical credibility techniques) som används för att försvara eller argumen-
tera för en ojämlik arbetsdelning (Magnusson 2008:92). Att Leif använder dessa 
tekniker kan alltså tolkas som att han känner att han måste försvara sitt age-
rande gentemot mig.

Leif berättar om sina barndomsvänner, vilka ska vara vittnen vid vigseln. Att 
han tar upp dem i det här sammanhanget kan bero på att Leif sköter kontakten 
med dem. Det leder också samtalet i en annan riktning, bort från arbetsdel-
ningen. Min tolkning är att Leif brottas med rådande värderingar kring arbets-
delning. Han vet väl att han som man bör ta ett större ansvar, vilket även Lisa 
troligen har uttryckt. Att jag som kvinna ställer frågor om arbetsdelning påverkar 
möjligen också situationen, då Leif med anledning av frågan kan föreställa sig 
vilken syn jag har på densamma. Som forskare finns jag i en maktposition i för-
hållande till intervjupersonen (Johansson 2005:252) och det kan upplevas pres-
sande. 

Enligt tidigare forskning är planering kring sådant som rör familjen en del av 
det som fortfarande uppfattas vara kvinnans ansvar (Bäck-Wiklund & Bergsten 
1997, Björnberg & Kollind 2003:91). Det är därmed ett exempel på en symbolisk 
genusrelation (Connell 2003). Orden ”kvinna” och ”man” bär på en rad förut-
sättningar, tolkningar och förutfattade meningar som byggts på genom historien 
(Connell 2003:89). Att vara kvinna innebär bland annat att man planerar för 
sådant som har med familjen att göra. Leifs påstådda oförmåga att planera kan 
därmed förstås som ett sätt att konstruera genus. Oförmågan gör honom ”man-
lig”. Detta blev för mig särskilt tydligt när Leif i samband med intervjun detalje-
rat informerade mig om de reparationer han gjorde i hemmet och hur han pla-
nerade att de bäst skulle göras. (Leif sa samtidigt att Lisa stod för val av tapeter 
eftersom han själv inte hade blick för vad som var snyggt, även detta ett uttryck 
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för stereotypa värderingar). Leifs utförliga utläggning om reparationerna får mig 
att tvivla på hans påstått allmänna oförmåga att planera och ta beslut. Troligen 
handlar det snarare om en ovana att planera och besluta i situationer som bröl-
lop, vilket skapar osäkerhet hos honom. Den påstådda oförmågan att planera 
legitimerar den könsgrundade arbetsdelning som finns i hemmet. Leif vinner 
fördelar som man när han intar en underordnad position inom typiskt ”kvinn-
liga områden” (jfr Rosenberg 2005:11). 

Att män tenderar att dra sig undan de sysslor de upplever vara ”kvinnliga” har 
beskrivits som den kanske viktigaste orsaken till att utvecklingen mot ökad jäm-
likhet mellan könen går trögt (Wetterberg 2002:172). Undfallenheten behöver 
inte bero på allmän lathet. Snarare tycker sig inte männen klara av dessa upp-
gifter på det sätt som kvinnorna vill ha dem utförda. Kvinnorna har skapat mo-
deller för hur familjens/hemmets sysslor ska utföras, på samma sätt som männen 
har stått modell inom arbetslivet. Det kan också vara så att mannens självbild 
säger att om han utför sysslorna som en kvinna skulle ha gjort det kan han anses 
vara omanlig och dominerad. Detta vill han inte utsättas för (Wetterberg 
2002:168). Leif gör genus genom att hålla sig ifrån planerandet och de estetiska 
delarna av förberedelserna. Med Connells termer kan sägas att Leif använder sin 
institutionaliserade makt och stärker produktionsrelationerna.

”Jag har kontrollbehov”

Carolina (K) är den självutnämnda projektledaren för sitt och Olles bröllop. Från 
den stund paret bestämde sig för giftermål har hon drivit arbetet med förbere-
delserna framåt. Så här svarar Carolina på frågan om hon upplever att någon i 
paret planerat mer än den andra: 

CarolinaK1: Ja … eh … Jag är nog den som är mest … ja, men styr upp det hela. Jag är 
lite mer organiserad upplever jag. Jag är väl lite mer så som person också att jag vill 
ha liksom mycket kontroll på situationen och … kanske lite väl mycket ibland men … 
jag känner att jag vill liksom ha järnkoll på allting och det är ju hur mycket detaljer 
som helst och mycket mer än man hade kunnat tänkt sig innan. Vi sa det att man 
behöver inte göra så himla märkvärdigt och stort och väldigt sådära att … precis så 
som det ska vara, utan vi vill ha det liksom personligt. Men det blir väldigt mycket 
ändå. Även om man inte tänkt sig det innan. Jag har en hel bok med lite listor och 
grejer och sådär: ”kom ihåg” och fixande och donande och … Det är liksom ingen 
annan som gör det, utan det är vi som ska … ordna den här festen då. Så jag upplever 
nog att det är jag som styr upp det mesta och har koll på det mesta. Sedan pratar vi 
jättegärna tillsammans, vad vi tycker och känner och så. Men lite grann är det nog 
jag som tar mest initiativ där också. Jag har koll på vad som ska göras i alla fall. Och 
sedan kan vi göra det båda två, men …

Carolina svarar med viss tvekan till en början. Möjligen har hon inte själv reflek-
terat över arbetsdelningen förrän jag påtalar den, eller så vill hon inte riktigt 
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erkänna den. Men snart blir det tydligt att Carolina är den som drivit arbetet 
framåt. Senare under intervjun nämns att hon även tagit hjälp av sin mamma 
och en väninna för en hel del av planeringen av bröllopet. Carolina poängterar 
att det är hon och Olle som tillsammans bestämmer hur de vill ha det. Men ef-
tersom Olle ”inte är intresserad” av färgval och dekoration så känns det bra för 
Carolina att ha ”någon tjej med” i dessa beslut, som hon säger. Carolina ut-
trycker ingen motvilja mot den uppdelning som finns mellan henne och Olle. 
Hon skrattar till vid kommentaren om Olles ointresse för att pynta, ett skratt 
som förstärker självklarheten i det hon just sagt. Olle bekräftar att Carolina varit 
den som lett arbetet. ”Ja. ☺ Carolina har väl varit … mer aktiv. Och haft … lite 
mer koll och sådär. Så att eh … ja, hon har varit mer aktiv”, säger han. Olles skratt 
är lite förläget, som om jag med min fråga om arbetsdelning kom på honom med 
något förbjudet men ändå alldeles självklart. Olle säger vidare att han är nöjd 
med uppdelningen och att paret varit överrens om det mesta. Senare under in-
tervjun bekräftar Olle att Carolina vill ha kontroll över det mesta i fråga om 
bröllopet.

Min tolkning är att Carolina och Olle har en uppdelning av arbetet enligt en 
könsgrundad arbetsdelning där Carolina ansvarar för förberedelserna. Carolina 
motiverar arbetsdelningen med sin egen kompetens. Hon är en organiserad 
person som vill ha kontroll. Att Carolina gjort listor med sådant som behöver 
göras visar att hon är en strukturerad person. Den ”diskursiva makten” gör sig 
synlig här. Connell beskriver den diskursiva makten som diffus och nära. Den 
upplevs av individen som ett eget val, en egen önskan. Connell skriver att den 
diskursiva makten har ”direkta effekter på människors kroppar i form av ”disci-
plin”, liksom på deras identiteter och deras uppfattning om den egna platsen i 
världen” (Connell 2003:82). Min tolkning är att när Carolina självmant och 
självklart kliver in i rollen som projektledare för bröllopet gör hon det under den 
diskursiva maktens ok. Genom sitt påstådda behov av kontroll tar Carolina sam-
tidigt på sig ”skulden” för att hon utför det mesta av arbetet inför bröllopet. Hon 
positionerar sig utifrån sin blivande man (jfr Järviluoma m.fl. 2003:58). Det är 
Carolina som avviker från det normala och inte Olle. Ett sådant förhållningssätt 
kan förstås som ett rättfärdigande och försvar av genusstrukturernas särskil-
jande mellan man och kvinna (Hirdman 2001). Parets sätt att argumentera för 
arbetsdelningen är observerat i tidigare studier om hur män och kvinnor moti-
verar och argumenterar för en könsgrundad arbetsdelning (se t.ex. Magnusson 
2008:85). Carolina ansvarar inte enbart för planeringen utan gör också det 
mesta av jobbet. Det gäller särskilt i fråga om estetiken, vilken Olle inte alls ver-
kar ha jobbat med. Carolina motiverar arbetsdelningen med att Olle inte är in-
tresserad av de estetiska delarna. Även om Carolina inte verkar ha något emot 
arbetsdelningen kan hennes arbete med de estetiska delarna ur ett genusteoretiskt 
perspektiv tolkas som ett tecken på att hon är underordnad Olle. Carolina tar 
ansvar för det han inte vill ta i och upprätthåller de särskiljande strukturerna (jfr 
Hirdman 2001). Den institutionaliserade makten (Connell 2003) synliggörs när 
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Carolina i berättelsen visar sin underordning. Men vad säger då Olle om arbets-
delningen? Inte mycket. Han varken försvarar eller försöker bortförklara den. 
Istället bekräftar han den och får den att låta alldeles självklar. Jag menar att det 
är just det han inte säger som här är intressant (jfr Lieblich mfl 1998:154). Ar-
betsdelningen behöver inte förklaras eller försvaras. Den följer de givna genus-
strukturerna och därmed är allt i sin ordning. Genom att inte lägga sig i de este-
tiska delarna lever han upp till normen för vad en ”riktig man” är. Olle har 
anammat rådande genusordning och beter sig precis så som det förväntas av 
honom att han som man ska göra (jfr Connell 2003:78). Jag hävdar att den 
könsgrundade arbetsdelningen har en framträdande plats i bröllopskontexten, 
där familj och estetik är centrala delar av riten.

Utifrån detta perspektiv verkar den könsgrundade arbetsdelningen vara en 
uppskattad lösning för både Carolina och Olle men slutet av Carolinas citat gör 
situationen mer komplex. Carolina säger att hon och Olle pratar om hur de tän-
ker och känner kring dagen men medger samtidigt att också dessa samtal sker 
på hennes initiativ. Själva arbetet gör de delvis tillsammans, säger hon i en oav-
slutad mening. Enligt narrativ analysmetod är motsägelser, svängningar i berät-
telsen och oavslutade meningar sådant som forskaren särskilt bör uppmärk-
samma vid en analys (Lieblich 1998:63). Så vad betyder denna tendens till 
svängning i berättelsen? Min tolkning är att Carolina försöker lyfta fram bröl-
lopet som parets gemensamma projekt. Kanske är den könsgrundade arbetsdel-
ningen inte helt önskvärd, åtminstone inte av Carolina. Tidigare forskning visar 
som redan nämnts att det gemensamma ansvaret är grundläggande för nutida 
par med jämlika ideal. Så länge som båda gör något för det gemensamma bästa 
accepteras stora olikheter i arbetsinsatser i hemmet och parterna uppfattar sig 
ändå som jämställda (Björnberg & Kollind 2003:84-85). Den avslutande delen 
av Carolinas berättelse anser jag antyder att hon önskar att Olle tar större del i 
ansvar och arbete med förberedelserna för bröllopet. 

Att Carolina tar hjälp av andra kvinnor i arbetet med de estetiska förberedel-
serna kan förstås på liknande sätt. Det kan ha att göra med att Carolina inte vill 
vara ensam i arbetet, vilket i sin tur kan tolkas som en ursprunglig önskan om 
gemensamt ansvar även inom denna fråga. Men hennes lösning på önskan om 
gemenskap innebär att hon befäster sin egen underordning, den institutionalise-
rade makten, än mer. Hon skapar ett rum för kvinnor där de gör det som männen 
inte vill göra och medverkar till en ”kvinnokultur” som bygger på och utnyttjar 
underordningens strategier (jfr Hirdman 2001:188). Så överlever genusstruktu-
rerna ännu en tid i parets relation. Men min förståelse av parets genuskontrakt 
kompliceras ytterligare när jag inkluderar båda intervjuerna (före och efter vigseln) 
i analysen. Andra delar av Carolinas berättelse vittnar nämligen om en mer jämlik 
relation inom paret. Det gäller framför allt när Carolina och Olle berättar om val 
av efternamn. Olle tog Carolinas efternamn, tillsynes utan diskussion. Att ge upp 
sitt efternamn verkar vara mycket känsligt för andra män. Carolina beskriver hur 
paret måste försvara sitt val av efternamn och att situationen känns förlegad. Kan 
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det vara så att paret har flera genuskontrakt, både ett folkhemskontrakt (i fråga 
om arbetsdelning) och ett jämlikhetskontrakt (i exemplet med val av efternamn) 
(jfr Hirdman 2001)? Kanske bör relationen ses som ett exempel på hur olika delar 
av en individs liv följer skilda genuslogiker (jfr Connell 2003:85-91). Carolinas och 
Olles situation gör genusrelationernas komplexitet synlig.

Mannen som projektledare
Hillevi och Urban (B) har en tydlig uppdelning av ansvarsområden, där var och 
en arbetar efter sin förmåga:

Karin: I övrigt då inför det här bröllopet, känner du att det är någon som har varit mer 
engagerad än den andra?

UrbanB1: Ja, det är jag som har kontakt. Men Hillevi har ju fixat med alla kläder och 
sådant där hon. Åt mig också☺. Jag har styrt upp det här med maten och det här 
med vigselförrättaren och …

Karin: Just det. Har du ett matintresse annars också eller var det någonting som blev nu?
UrbanB1: Nej, det är jag som brukar ta tag i sådana där saker.
Karin: Ja, de mer praktiska bitarna.
UrbanB1: Ja, precis.
Karin: Vad har du tyckt om den uppdelningen?
UrbanB1: Nej, vi har det ju så annars också. Så det är inga problem med det. Hillevi 

tycker inte om att ringa eller greja. Hon är inte den typen. Jag försöker få henne att 
bli det men … Hon brukar få ringa vart tredje samtal eller någonting. Hon gillar det 
inte riktigt. 

Urban är förhållandevis fåordig i jämförelse med de flesta andra av mina inter-
vjupersoner. Jag har svårt att få honom att berätta, vilket också blir tydligt i 
ovanstående citat. Urbans sparsamhet med orden kan vara en del av hans per-
sonlighet men kan dessutom bero på bland annat den maktobalans som finns i 
intervjusituationen (Johansson 2005). Urban och jag finns, med Bourdieus 
språkbruk, i skilda sociala fält. Tidigt under intervjun blir det uppenbart att vi 
inte känner varandras världar och har svårt att mötas. Min fråga kring Urbans 
matintresse och kommentaren kring att han tar tag i de praktiska bitarna visar 
att jag inte förstår hans upplevelsevärld. Om jag varit mer lyhörd och öppen hade 
jag redan i hans första uttalande om arbetsdelningen förstått att han upplever 
sig ha stort ansvar för förberedelserna. ”Det är jag som har kontakt”, säger han 
direkt. Uttrycket att han har ”styrt upp” vissa saker visar att han har befälet och 
inte bara jobbar på befallning. Men under intervjun förstår jag inte signalerna, 
utan utgår ifrån att det är kvinnan som har totalansvaret. Så har det varit för de 
flesta andra jag har intervjuat. Men för Urban är det annorlunda. Arbetsdel-
ningen sker utifrån motiveringen om kompetens och det är i det här fallet Hil-
levi som, åtminstone enligt Urban, anser sig vara inkompetent i vissa delar av 
arbetet. Urban medger att han inte är helt nöjd med delningen men säger att han 
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inte ser det som något större problem. Att han försöker få Hillevi att träna på att 
göra sådant hon ogillar tolkar jag ändå som en önskan från Urbans sida om att 
situationen ska ändras. Han är dock nöjd med att Hillevi ansvarar för kläderna, 
även hans kläder. Sådant är Urban själv inte intresserad av, säger han i en se-
nare del av intervjun. När Urban här nämner kläderna skrattar han generat, som 
om han skäms lite över att Hillevi har köpt hans kläder. 

Urbans situation kan i delar liknas vid Lisas. Båda tar ansvar för det som deras 
respektive partners inte anser sig klara av och båda verkar känna sig bundna vid 
sina uppgifter, fast kanske i olika grad. Medan Lisas situation är välbekant från 
tidigare genusforskning framstår Urban som betydligt mer ovanlig eftersom han 
är man. Vad skiljer Urban från andra män i min studie? Det är säkert många 
saker. Det faktum att han blev pappa i unga år, och under fem år har levt som 
ensamstående förälder med gemensam vårdnad, kan ha bidragit till att han har 
blivit van vid att ta det direkta ansvaret hemma som kvinnor annars ofta tar. Han 
har därmed erfarenheter som övriga män i min studie saknar. En man som tar 
det övergripande ansvaret framstår som ganska unik. Hans beteende kan förstås 
som ett brott mot genusordningen. Men liksom övriga män jag har intervjuat 
söker han sig bort från de estetiska delarna av arbetet (att ordna med kläder), ett 
område som de flesta kvinnor ansvarar för. Därigenom inrättar han sig i ord-
ningen vilket gör honom manlig, han gör genus. 

Hillevi bekräftar arbetsdelningen när jag frågar om det är någon i paret som 
har ”tänkt eller fixat” mer än den andra?

HilleviB1: Jaa. Jag vet inte. Det är väl mest jag som har varit sådär med kläder och … att 
… jaa, jag vill liksom ha det gjort☺. Jag vill veta vad man ska ha på sig. Urban har 
tagit hand om andra delar. Tagit kontakt med Marianne (vigselförrättaren) och styrt 
upp den biten och… med papper och … som ska skickas in och skickas efter och så. 
Så jag tycker att vi har väl ändå gjort ganska mycket lika och så.

Hillevi säger att hon och Urban har gjort ungefär lika mycket. Men det verkar 
inte handla om en medveten strävan efter att dela lika på uppgifterna. Uppdel-
ningen verkar ha varit självklar, vilket troligen beror på att paret normalt har en 
viss uppdelning av sysslor. Hillevi bekräftar att hon ansvarar för kläderna inför 
bröllopet och motiverar det med att hon vill ha koll på vad de ska ha på sig. Det 
handlar alltså om personliga särdrag och kompetens. Däremot nämner Hillevi 
ingenting om sina svårigheter med att prata i telefonen, vilket enligt Urban är en 
starkt bidragande orsak till att arbetsdelningen är som den är inom paret. Hil-
levi konstaterar endast, senare under intervjun, att arbetsdelningen ”föll sig 
naturligt”. Tystnaden kring problemen är narrativt intressant (jfr Lieblich m.fl. 
1998:154) och kan förstås på olika sätt. Det är möjligt att Hillevi är blyg, hon 
kanske tycker att det är besvärande att prata om sina svårigheter och därför 
väljer att inte nämna dem (jfr Josefsson 2005:268), eller så är hon så van vid att 
ha den arbetsdelning som finns att hon inte ens tänker på dess orsaker. 
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Gemensamt ansvar
I några par betonar både mannen och kvinnan det gemensamma ansvaret och 
berättar på olika sätt om hur de uppfattar detta ansvar. Men vad det i praktiken 
innebär skiljer sig ofta åt mellan mannen och kvinnan. Nedan ges några exempel.

I Lottas och Andreas (K) berättelser framgår att de delar på både ansvar och 
arbete i samband med förberedelserna. Båda beskriver det som att de själva har 
varit pådrivande i olika frågor. Det finns en uppdelning av jobbet, där var och en 
sköter sitt, utan vidare inblandning av den andra partnern. Arbetsdelningen kan 
ur det perspektivet förstås som jämlik. Paret motiverar det delade ansvaret med 
lust/olust. Var och en gör det de är intresserade av men deras personliga prefe-
renser är dock tämligen könsstereotypa. Lotta ansvarar för klädsel (i första hand 
sin egen), blommor och mat. En väninna hjälper henne med planeringen av 
maten. Andreas är musikintresserad och planerar vigseln samt musik vid festen. 
Vissa delar av förberedelserna är gemensamma, som utformande av inbjudnings-
kort (att mannen medverkar i utformningen av inbjudningskorten är ovanligt 
bland dem jag har intervjuat). Men även om arbetet delas av båda i paret har 
Lotta behov av kontroll.

Karin: När du ser på bröllopsdagen som sådan, vad tänker du på då? 
Lotta:1: Ja, just nu är vi ju mitt inne i alla förberedelser. Jag bara hoppas att vi har 

lyckats förbereda så pass mycket att man ska kunna släppa allting praktiskt. För det 
är ju så att varken Andreas eller jag kommer att ha tid att lösa några … kvarstående 
frågor ☺ om man säger så. Utan det hoppas jag att vi har lyckats hitta någon annan 
som kan ta ansvar för den dagen. Att man ska kunna slappna av och bara ha en rolig 
fest efteråt och inte behöva tänka på allting annat. Men det tror jag kommer att vara 
svårt. Jag har svårt att släppa sådär, som människa. Mer därför att jag känner att 
jag är till besvär; att jag tycker att det är jobbigt att fråga andra människor – ”kan du 
göra det här för mig?” – istället för att göra det själv. (ler) Men jag hoppas att jag, 
för den dagens skull ☺ … enda gången, ska kunna göra det. 

Det finns spänningar i Lottas berättelse som är narrativt intressanta. Samtidigt 
som hon beskriver tydligt uppdelade ansvarsområden ger Lotta uttryck för det 
kontrollbehov som de flesta kvinnor i min studie talar om. Hon ägnar mycket tid 
och tankeverksamhet åt förberedelserna och oroar sig för att inte kunna släppa 
kontrollen på själva bröllopsdagen. Lotta säger att hennes kontrollbehov bottnar 
i att hon har svårt för att be andra om hjälp. Jag förstår det som att hon anser sig 
bära huvudansvaret. I andra delar av intervjun uttrycker Lotta att hon har syn-
punkter på det som Andreas har ordnat. Hon är exempelvis inte nöjd med hans 
lösningar på vare sig tårtan eller fotograferingen. 

LottaK1: En stor grej som jag känner att vi har kvar, det är ju bröllopstårtan. ☺ Det har 
vi inte beslutat alls hur vi ska göra. Vi har en plan. Och Andreas har också frågat sin 
bror och han säger att ”Ja, men jag kan baka bröllopstårtan!” Men jag känner bara 
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att: ”Oh, herre gud, det är ju ett jättejobb! Har han förstått vad han har tagit på sig 
egentligen?” Och dessutom skulle jag tycka att det var bättre att de hjälpte till med 
någonting annat. Någon maträtt till buffébordet. Så jag är väl lite inne på att vi kanske 
ska köpa tårtan ändå men det kostar ju så mycket. Över huvud taget har vi ju väldigt 
dålig budget för det här bröllopet. Så vi vill ju försöka hålla nere kostnaderna, så 
mycket som vi kan då. Det är en sådan där grej som jag känner att: jag undrar hur 
vi ska lösa det där? … För ändå så känns det ju lite speciellt med bröllopstårta. Man 
skulle ju vilja att den var lite snygg och piffig på något vis då. (…) Fotograf är också 
en sådan där grej som vi har tyckt att ”nej, men det är för dyrt!”. Andreas syster är 
jätteduktig på att fota så vi har bett henne hjälpa till då. Ändå kan jag känna mig lite 
tveksam för det är ju speciellt att gå till en fotograf. Det blir ju bra bilder. Så är det 
ju! Man får ju inte till sådana bilder själv. Och jag vet inte vad det beror på, om det 
är utrustningen eller om det är att de har någon speciell blick för det där så att det 
blir bra. De kan sådant med ljussättning och sådant där som är svårt för en annan. 
Och det klart att visst kan man få bra bilder när man fotar privat också men då ska 
man ju ha den där jätteturen och få in den där lyckträffen. Men tänk om man inte 
hade det. Då har vi ju kanske bara dåliga bilder ifrån hela bröllopet.☺. För så blev 
det lite på dopet och det känner jag är jättetråkigt. Vi har inte ens skickat ut tackkort 
från dopet för vi tycker inte vi har en enda bra bild. Det är lite trist … Det är ju en 
stor dag liksom. 

Lotta resonerar med sig själv kring betydelsen av att bröllopstårtan och fotogra-
feringen sköts av dem som är professionella inom respektive område. I fråga om 
tårtan verkar hon tycka att Andreas har gått händelserna i förväg när han frågat 
sin bror om han vill baka. Att Lotta säger att hon vill att tårtan ska vara lite ”snygg 
och piffig” visar att hon inte litar på broderns förmåga i fråga om tårtbakning. 
Beträffande fotograferingen uttrycker Lotta att paret gemensamt har bett An-
dreas syster att fotografera. Ändå är hon inte trygg i sitt val. Lotta vill vara säker 
på att tårtan och fotograferingen blir riktigt bra och syskons medverkan ger 
enligt henne inga garantier. Lottas uttryckta oro visar att hon känner ansvar för 
att resultatet blir bra. Hon har ett behov av kontroll i dessa frågor.  

Min tolkning är att Lotta, genom sitt utövande av kontroll, upprätthåller de 
genusstrukturer som Andreas egentligen inte verkar vilja behålla. Han är aktiv i 
förberedelsearbetet och tar initiativ som är ovanliga bland de män jag har inter-
vjuat. Andreas har varit gift en gång tidigare (även då ett stort kyrkbröllop) och 
har erfarenheter av vad som måste förberedas. Att det var han som drev på att 
paret skulle ha ett kyrkbröllop kan vara en bidragande orsak till att han nu är så 
engagerad som han är. Andreas verkar också vara väldigt hängiven sin familj, 
vilket speglar sig i hur han arbetar med förberedelserna för bröllopet. Det är inte 
bara det att han tar stor del i själva förberedelserna, han tillägnar exempelvis 
parets gemensamma son en sång under vigseln (se vidare kap. 8.2). 

Den jämlika arbetsdelningen till trots ger Lotta alltså uttryck för ett behov av 
att ha det totala ansvaret. Endast i fråga om vigseln lämnar hon detta ansvar till 
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Andreas. Där upplever jag att Lotta känner en osäkerhet, vilken kan bottna i att 
hon har få egna erfarenheter av kyrkliga vigslar. Bestyren runt vigseln (tårta, 
kläder, blommor osv.) har hon däremot tydliga uppfattningar om hur de bör vara. 
Här har hon, som jag förstår, främst inspirerats av bröllopssidor på Internet. I 
media är kvinnan också bröllopets huvudperson (Knuts 2006, Adeniji 2008). 
Kanske har det betydelse att hon har levt som ensamstående mamma och däri-
genom är van att själv ta det ansvar som man i ett par kan vara två om. Lottas 
handlande befäster samtidigt bilden av kvinnan som den som ansvarar för fa-
miljens angelägenheter. Lotta gör genus genom att leva upp till de förväntning-
ar som finns på henne som kvinna och blivande brud. Hon bekräftar därmed 
Hirdmans påstående att konstruktionen av genus idag har blivit ett ”kvinnojobb” 
(Hirdman 2001:201). Den diskursiva makten (Connell 2003) synliggörs i Lottas 
berättelse om kontrollbehovet. Även om Andreas inte har begärt, eller ens önskat 
det av henne, tar hon på sig ett totalansvar för bröllopsdagen. 

”Hon planerar och jag utför”

Magnus och Cecilia (K) är ytterligare ett par som verkar sträva efter en jämlik 
arbetsdelning. De har dock olika upplevelser av vem som ansvarar för förbere-
delserna. Magnus svarar utan tvekan på frågan om det är någon som har gjort 
mer än någon annan:

 
MagnusK1: Ja, då är det Cecilia som har gjort mer. Säkert. Hon har säkert kollat upp 

vad som behöver göras och sedan så har väl jag gjort mer … Därigenom har vi ju 
säkert gjort ungefär lika mycket då på det sättet. Men hon har säkert kollat upp mer 
vad som behöver göras. 

Magnus svarar snabbt och utan tvekan att Cecilia har gjort det mesta av arbetet, 
eftersom hon har planerat vad som ska göras. Efter en tankepaus mjukar han 
upp påståendet något men står fast vid att Cecilia har gjort det mesta. Så här 
svarar Cecilia på frågan om det är någon i paret som tänker eller förbereder mer 
kring bröllopet:

CeciliaK1: Nej, vi har faktiskt gjort mycket tillsammans. Vi har gjort det tillsammans. 
Magnus var med och kollade på bröllopsklänning. För jag tyckte att han skulle vara 
med och bestämma där också. Jag menar det är ju hans dag också. Men det är ju så 
olika det där. En del har ju … då är det liksom en som bestämmer alltihopa. Men vi 
har nog bestämt femtio, femtio.  

Cecilia svarar egentligen inte på min fråga, vilket i enlighet med narrativ analys 
gör mig särskilt uppmärksam (Lieblich m.fl. 1998:63). Istället för att tala om 
planering och styrning betonar hon den jämlika arbetsdelningen. Hon inleder 
citatet med att säga att paret har gjort mycket tillsammans men korrigerar sig 
snabbt genom att stryka ordet ”mycket”. Hon och Magnus har delat lika på ansvar 
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och arbete, är budskapet. Senare säger Cecilia att det enda som Magnus inte har 
varit inblandad i är inbjudningskorten, vilka bruden har gjort tillsammans med 
sin syster. Men Magnus delaktighet verkar, åtminstone delvis, ha skett på initia-
tiv från Cecilia. Hon ansåg att Magnus skulle vara med och bestämma vilken 
klänning hon skulle ha, därför var han med. Senare i intervjun blir det dock 
tydligt att Cecilia har full koll på planeringen när hon spontant räknar upp vad 
paret har kvar att göra.

Vad beror det på att Cecilias och Magnus berättelser skiljer sig så tydligt åt? 
Ett svar kan vara att de upplever situationen olika. Det kan i sin tur bottna i att 
Cecilia är van att ha ett övergripande ansvar och inte ser de skillnader som finns 
mellan henne och Magnus. För Magnus är de däremot tydliga. Hans vändningar 
i berättelsen kan tolkas som tecken på att han inte har reflekterat över förhål-
landet innan jag tar upp det. Upprepningen av ordet ”säkert” antyder detta. Min 
tolkning är att ”säkert” i det här fallet betyder ”troligen”. Genom sitt ordval 
garderar sig Magnus för att inte verka omedveten om genuskonstruktionerna. 
Skillnaderna i berättelser kan därmed vara en effekt av den interpersonella di-
mension (Josefsson 2005:284-285) som finns i en intervju. När jag som forskar-
studerande och kvinna ställer en fråga om arbetsdelning till Magnus anar han 
nog vilka teorier som ligger bakom. Tidigare forskning visar att intervjupersonen 
säger det han/hon anser vara viktigt eller förväntar sig att forskaren vill höra 
(Sandberg 2007:171). Magnus är välutbildad och bör känna till teorier om mak-
tobalans mellan könen. Han väljer, liksom Josef, att kapitulera direkt inför min 
fråga. Som om han tänker att han ändå inte kan leva upp till det han tror är mina 
ideal. Vid min intervju med Cecilia möts två välutbildade kvinnor. I tillägg till 
förståelse för maktobalans i teorin delar vi det även i praktiken. Cecilia lyfter 
fram sin strävan efter jämlikhet, en berättelse som hon troligen förutsätter att 
jag som kvinna, och forskarstuderande, är välbekant med och själv arbetar för. 

Även om berättelserna delvis talar emot varandra är min tolkning att Magnus 
och Cecilia har den jämlika relationen som ideal. Ur ett narrativt perspektiv är 
det egentligen inte intressant vem som har rätt i sak. Syftet med att berätta är 
inte först och främst att exakt återge en händelse utan att förmedla sin förstå-
else av världen (Ekman 2010:21). Magnus berättelse ger mening så till vida att 
han visar sin medvetenhet om genuskonstruktioner. Meningen med Cecilias 
berättelse är, som jag tolkar det, att visa på parets goda resultat med sin strävan 
att leva i en jämlik relation. Paret lyfter tydligt fram betydelsen av likhet i arbets-
insatser och gemensamt ansvar. Björnberg och Kollind (2003) skriver att par 
som betonar likhet i arbetsinsatser anser att var och en i förhållandet ska göra 
lika mycket, i alla fall sett över en längre tidsperiod. Det kan handla om att man 
avsätter lika mycket tid till uppgifterna eller att man har lika många uppgifter 
att sköta. Samtidigt präglas likhetsidealet av en stor ambivalens. Å ena sidan 
betonar paren att man bör dela lika på ansvaret, å andra sidan vill de inte kalky-
lera och mäta hur mycket var och en bidrar med till det gemensamma. Paren 
upplever att öppen kalkylering och beräkning inte ingår i en kärleksrelation. 
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Givandet är en ren gåvohandling (2003:82-84). Såväl Cecilia som Magnus po-
ängterar att de har utfört lika mycket arbete, även om de haft olika uppgifter. 
Cecilia är särskilt noga med att säga att bröllopet är parets gemensamma projekt. 
Även inom andra områden tolkar jag det som att Cecilia och Magnus strävar 
efter jämlikhet. Magnus är exempelvis föräldraledig under en längre period med 
parets son. 

Att bekräfta varandra

Exemplen med Cecilia och Lotta indikerar att några av kvinnorna bestämmer 
mer än de själva upplever (eller åtminstone uttrycker). Sandra (B) är ytterligare 
en av dem. Hon har erfarenheter av ensamhet från tidigare förberedelser av bröl-
lop och är glad över att de nu är två om att fatta besluten:

SandraB1: Jag tycker ändå att Rickard har varit med mer i tankarna runt den här vigseln 
än förra gången jag vigde mig. För då var det ju liksom ”Ja, bestäm du … bestäm du!” 
☺ Så till slut så var det bara ”Jaha, jag bestämmer att det blir så här och så här och 
så här.” Men då kändes det ändå som att jag var så ensam om det. ☺ Nu har vi inte 
planerat så jättemycket visserligen men det vi har bestämt det har vi gjort gemensamt. 

Sandra skrattar när hon beskriver sina tidigare erfarenheter av ensamhet i beslut. 
Jag tolkar hennes skratt som ett försök till utslätning av det smärtsamma i 
denna ensamhet (jfr Marander-Eklund 2007:153). Den nu aktuella vigseln är det 
annorlunda med. Sandra upplever att hon och Rickard har tagit gemensamma 
beslut. Att Sandra lyfter fram sin nuvarande relation som mer positiv än den 
förra är i och för sig ganska självklart. Men hon hade å andra sidan inte behövt 
nämna sina tidigare erfarenheter över huvud taget för mig. När hon nu gör det 
blir hennes aktuella, positiva erfarenheter särskilt tydliga. Samtalet med Rickard 
visar en annan bild av vem som tar besluten. 

RickardB1: Ja, det är väl Sandra som har varit mer engagerad i förberedelserna så att säga. 
Hon är duktigare på sådant där än vad jag är. Jag är dålig på att lägga upp planer, så 
jag ska helst hålla mig ifrån det. Jag är dålig på att planera över huvud taget. Jag är 
mer så här: ”Ge mig en uppgift så löser jag den!” Ja. Det är mer jag som personlighet 
så att säga. Jag är väl ingen som tänker: ”Jaha, vad vill jag göra för någonting? Ja, jag 
vill ha det där och jag vill ha det där och jag vill ha det där.” Det vet jag inte. För jag 
tänker inte så långt fram så att säga. Jag är väl ganska enkel. Det är mer så här ”Ja, 
vill du ha det så? Ja, men det vill jag också ha!” Då hakar jag på och ”Ja, men vill du 
att jag ringer? Ja, då ringer jag.” Från beslutet kan jag verka. Jag kan inte verka fram 
till beslutet. Men det har ju mer med min personlighet att göra. (…) Men att ta beslutet 
… hon sitter där inne! ☺ (Rickard pekar in mot vardagsrummet där Sandra finns).

Karin: Det får Sandra göra?
RickardB1: Ja. ☺ Hon tar beslutet så kan jag agera från det, så att säga. 



förbErEDELsEr för bröLLop

106

Även Rickard skrattar lite när han talar om besluten. Det är ett skratt som liknar 
andra mäns skratt när vi pratar om förberedelser och arbetsdelning. Ett kort, 
nästan överrumplande, skratt. Utifrån en narrativ tolkningsram både uttrycker 
och döljer skrattet känslor och är därigenom såväl ett kommunikativt som ett 
stilistiskt medel (Marander-Eklund 2007:157). I det här fallet anser jag att skrat-
tet avslöjar att Rickard finner det lite generande att Sandra tar alla beslut. De 
återkommande ”så att säga” kan också tolkas som uttryck för osäkerhet. Men 
han är övertygad och tvekar inte på orden. Sandra bestämmer, själv håller han 
bara med.

Det finns en diskrepans i Sandras och Rickards berättelser om vem som tar 
besluten. Hur kommer det sig? Min tolkning är att Rickards respektive Sandras 
förre mans olika förhållningssätt är avgörande här. Medan Sandras förre man 
(enligt Sandra) sa ”Bestäm du!” säger Rickard ”Jaha, tycker du så? Ja, men det 
tycker jag också!”. Rickard bekräftar det beslut som Sandra redan har tagit och 
visar därmed att paret har ett gemensamt ansvar för förberedelserna. Sandra 
upplever att beslutet är fattat gemensamt. Hon är inte ensam. Enligt Anthony 
Giddens är de gemensamma besluten centrala delar i den ideala öppna relationen, 
en ”känslomässig demokrati” med tydliga paralleller till den offentliga demokra-
tin. Förhållandet är jämbördigt och varje person har respekt för den andre. Re-
lationen bygger på kommunikation och ömsesidig tillit. När dessa principer 
tillämpas som ideal växer en känslornas demokrati fram (Giddens 2003). Sandra 
verkar uppleva en känslomässig demokrati i förhållande till Rickard. Under in-
tervjun återkommer hon till att de ”pratar mycket” med varandra och hon säger 
att ”vi vet så väl var vi har varandra”. Kommunikation och tillit är grunddragen 
i deras relation. Rickard säger detsamma, och även om han beträffande besluten 
säger att det är Sandra som bestämmer tolkar jag det ändå som att han ser sig 
som delaktig i dem. Rickards förhållningssätt påverkar parets känslomässiga 
relation positivt (Connell 2003). 

Brister i gemensamt ansvar

Den bekräftelse som Rickard ger Sandra uppfattar hon som att han är intresserad 
av vad hon säger och tycker. Förhållandet är ett annat i Lisas och Leifs relation, 
vilken beskrivits tidigare. Jag förstår det som att Lisa upplever sig vara den enda 
i relationen som planerar, tar beslut och genomför arbetet med förberedelserna 
inför bröllopet. Leif håller delvis med henne om detta. Ingen i paret förefaller 
vara nöjd med situationen, allra minst Lisa. Vare sig Leif eller Lisa verkar se 
någon väg ut ur den. Den för den öppna relationen nödvändiga kommunikatio-
nen och tilliten saknas (jfr Giddens 2003).

Ensamheten kan även finnas i relationer där båda i stor utsträckning säger sig 
vara nöjda med uppdelningen av ansvar och arbete, som exempelvis Monica och 
Mårten (K). Mårten reflekterar över hans och Monicas olika engagemang inför 
bröllopet:
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MårtenK1: Ja, vi har ju suttit tillsammans, så det är ju inte så att hon bara ”ja, men jag 
tar de här!”. Utan vi har ju bestämt det tillsammans. Så vi kollar tillsammans, men 
jag har bara en känsla av att hon tänker mycket mer än vad jag tänker. För jag går 
inte och grubblar hela dagarna på det här. Utan, ok, nu ska vi göra det, och så do, 
do, do, do, do (Mårten visar med en svepande rörelse med händerna hur allt går på) 
Så är det klart. Så jag tror att hon tänker säkert mer hela tiden. Bara det här med 
inbjudningskorten. Alltså, jag är med och tycker och så men om hon vill ha ljusgrönt 
band eller ... Ja, men då får hon välja det! För hon lägger ner mycket mer krut på det 
då. Men texten skrev vi ihop så det … Men jag kände att, ja … vill hon ha si så kör vi så. 

Mårten uttrycker att han ger Monica utrymme att bestämma i frågor som för 
honom är mindre viktiga. Senare under intervjun säger Mårten att han känner 
att han har fått sin vilja igenom i sådant som betyder något för honom. Han och 
Monica tycker lika om det mesta och det är bra, säger han. Mårtens överlåtande 
av ansvar i vissa frågor kan å ena sidan tolkas som en uppdelning av arbete utifrån 
personliga preferenser. Å andra sidan kan det ses som en form av maktutövande. 
Han har, som Bourdieu uttrycker det, ”privilegiernas privilegium, nämligen det 
som består i att ta sig friheter i förhållande till sitt privilegium” (Bourdieu 
1996:35).56 Mårten är väl medveten om att han har inflytande över planeringen 
av vigseln och kan därför lämna över ansvaret i frågor som han anser är mindre 
viktiga. I situationer där hans ställning hotas är han däremot inte lika villig att 
lämna över ansvar och beslutsfattande till Monica. Tydligast blir detta i diskus-
sionen kring efternamn, där Mårten går långt för att inte behöva ge upp sitt eget 
(se vidare kap. 5.3).  

Monica säger att hon upplever att hon är den som är mest engagerad och dri-
vande i förberedelserna. Hon har inget emot det, säger hon. Men ibland kan 
Mårtens överlåtande av beslutsfattande upplevas negativt av Monica, bland an-
nat i fråga om val av vigselring. Mårten säger: ”Det där med ringarna … jag var 
med på ett ställe … och tyckte … men jag kände; Monica måste ju få välja hur hon 
vill! Och då kom hon ju fram till att hon vill ha två”. Monica visar inte någon 
nämnvärd uppskattning över att hon ensam ska besluta om ringarna. I slutet av 
min första intervju med Monica frågar jag om hon har något att tillägga. Monica 
svarar först nekande. Sedan, i samband med att hon reser sig för att gå, säger 
hon: 

MonicaK1: Jag vet inte om det är nåt speciellt. Det tror jag inte (långsamt). Mårten och 
jag ska gå och köpa min ring imorgon (snabbt). Det var helt oviktigt. För att jag vill 
inte gå själv, sa jag till honom. Det tyckte jag var tråkigt. Jag tycker att han kunde 
följa med. Du vet, bara för att.

Karin: Ja.

56 Min översättning.
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MonicaK1: Mm.☺
Karin: Men ni hade kollat på den innan, eller?
MonicaK1: Ja. Ja. Och jag har vart själv och kollat också för Mårten tyckte inte att det 

var jättekul om man ska vara ärlig. Men sen har han, när jag hade sorterat bort några, 
då har han varit med. Men jag tycker det var trist, rent bara så, att gå och köpa det 
själv. ☺ Jag tyckte han kunde följa med. ☺ Så då ska han göra det.☺. 

Det är sällan som de personer jag intervjuar har något att tillägga efter intervjun. 
Därför blir jag i den här situationen både lite förvånad och extra uppmärksam 
på vad Monica har att säga. Hon har tidigare under intervjun varit mycket spar-
sam med att tala om känslor och har visat tecken på nervositet. Men plötsligt 
börjar hon på eget initiativ att prata om en slags ensamhet i sina beslut. Tidi-
gare har hon berättat att ringen för henne är det synliga beviset på att hon och 
Mårten är gifta. Kanske gör det därför extra ont i henne när hon upplever att 
hennes blivande man visar brist på engagemang i denna fråga. Samtidigt verkar 
hon förlägen när hon berättar om sina känslor. Citatet ovan sägs samtidigt som 
Monica reser sig för att gå. Det är som att hon inte riktigt vågar sitta kvar utan 
vill fly det samtal hon själv satt igång. Hon inleder med att uttrycka att det hon 
har att säga nog inte är viktigt, och hon skrattar kort då hon uppger att hon har 
fått Mårten att gå med och se på ringar eftersom hon inte ville gå ensam. Jag 
tolkar hennes skratt som ännu ett försök att släta över det ledsamma i det hon 
har att säga (jfr Marander-Eklund 2007:153-157). Hon söker bekräftelse från mig 
att hennes känslor är befogade när hon uttrycker ”du vet, bara för att”. Jag beja-
kar hennes känslor och hoppas att hon ska säga något mer. Vill ha kvar denna 
stund av kontakt med en sida av Monica som jag tidigare inte riktigt kommit åt. 
Men situationen verkar göra Monica osäker och hon skrattar till igen. Jag kom-
mer på en fråga, mest för att ha något att säga, fortfarande förvånad över hela 
situationen. Med ett sting i rösten, blandat med ett undvikande skratt, säger 
Monica återigen att hon inte ville vara ensam när hon köper ringarna. Min tolk-
ning är att Monicas upplevelse av ensamhet beror på att Mårten enligt henne 
inte engagerar sig i val av ringar. I andra frågor ger Mårten henne sitt samtycke, 
och därmed bekräftar henne, men här lämnas hon ensam med beslutet. 

Utifrån Giddens teori om den öppna relationen kan man tolka det som att 
Monicas och Mårtens relation brister i en central del av den öppna relationen, 
och det är tillit. Tilliten innebär bland annat rättigheter och skyldigheter. Skyl-
digheterna gäller både gentemot förhållandet som sådant och gentemot den 
eller de andra personer som är involverade i det (Giddens 2005a:15). När Mo-
nica säger till Mårten att hon inte vill gå ensam och köpa vigselringen kan det 
tolkas som att hon inte anser att Mårten lever upp till sina skyldigheter, i det 
här fallet att engagera sig i hennes val av vigselring. Hon har låtit honom förstå 
att hon inte är nöjd med hans agerande varpå han följer med henne till juvele-
raren.
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Den känsla av ensamhet som Lisa och Monica uttrycker kan med Giddens ter-
minologi förklaras med att känslornas demokrati inte fungerar. Kvinnorna 
upplever att mannen inte tar ansvar för de skyldigheter som varje part har i 
förhållandet, och som här handlar om att ta del i beslutsfattandet inför deras 
gemensamma bröllop. Utifrån Björnberg och Kollinds begrepp kan man istället 
tala om upplevda brister i principen om gemensamt ansvar (2003:84-85). När 
kvinnan ensam tar beslut i en fråga eller själv utför alla arbetsuppgifter tolkar 
hon det som att hennes partner inte betonar gemenskapen och därmed inte tar 
ansvar i relationen. Kanske, tänker jag, blir upplevelsen av ensamhet särskilt stor 
i förberedelser av just ett bröllop: den handling som ska symbolisera parets ge-
menskap. Liksom Beck och Beck-Gernsheim påpekar tycks kvinnor uppleva mäns 
bristande ansvarstagande som en kränkning av de förväntningar och krav som 
är en del av deras livsprojekt (2002:104). Detta påverkar den känslomässiga 
relationen negativt och den institutionaliserade makten, kvinnornas underord-
ning, synliggörs i deras uttryckta ensamhet i relationen (Connell 2003). I de par 
där mannen bekräftar kvinnans beslut (Rickard och Sandra) upplever kvinnan 
besluten, och ibland även arbetet med dem, som gemensamma. Därigenom kän-
ner hon att paret lever efter principen om gemensamt ansvar.

Konflikten som uppstår inom kvinnorna, när de känner att de lämnas en-
samma med besluten, kan förstås som en del av den förändringsprocess i rela-
tionen mellan män och kvinnor som Björnberg och Kollind (2003) analyserar i 
sin bok. Författarna utgår från den brittiska sociologen Margaret Archers (2000) 
resonemang kring jaget.57  Archer hävdar att relationen mellan man och kvinna 
förändras genom att individerna förändrar sitt sätt att vara. Om en kvinna önskar 
komma ifrån den gamla könsordningen krävs att hon blir mer sann mot sig själv 
och sina egna intressen. Hon måste ”reducera rollens makt över jaget” (Björnberg 
& Kollind 2003:161) och bli mer autentisk. Utifrån de teorier som jag främst 
relaterar till i denna studie kan man säga att det handlar om att lämna ”livet-som” 
för att istället leva det ”subjektiva livet” (Heelas & Woodhead 2005:4). Förvänt-
ningarna på hur man som kvinna respektive man ”ska” eller ”bör” bete sig 
måste läggas bort. Heelas och Woodhead hävdar att de subjektiverade värdering-
arna är högst levande i människors praktiker. På motsvarande sätt visar Björnberg 
och Kollind (2003) i sin studie att kvinnor på olika sätt utvecklar strategier för 
egenmakt, vilket av författarna tolkas som uttryck för reflektion och autenticitet. 
”Genom att kvinnor och män väljer att vara mer autentiska och mindre styrda 
startar de en process där deras partners också konfronterar en diskrepans mellan 
sina förväntningar och verkligheten – det som är utgångspunkten för reflexion 
och på sikt en förändring också av deras eget förhållningssätt”, skriver de 
(2003:161). De kvinnor jag har intervjuat vill (medvetet eller omedvetet) enligt 
min tolkning inte bekräfta rådande genusstrukturer genom sitt eget agerande 
och arbetar därför för att männen ska ta ansvar och vara med och fatta beslut 

57 Margaret Archer utvecklar sitt resonemang kring jaget i ”Being Human. The Problem of Agency” (2000).



förbErEDELsEr för bröLLop

110

rörande bröllopet. Att ensam planera och göra alla förberedelser skulle inte 
stämma in i kvinnans bild av ett jämlikt förhållande. Det gemensamma ansvaret 
är en förutsättning för en sådan relation (jfr den ”öppna relationen”) och om det 
uppkommer brister i detta ansvar upplever kvinnan det som destruktivt för hela 
relationen. Dessa kvinnor har inlett en process mot ökad autonomi.

Gemensamt ansvar och autonomi

Till skillnad från Lisa (och delvis Monica) lyfter Cecilia och Lotta istället fram de 
gemensamma besluten i sina berättelser. Min tolkning är att de därmed vill visa 
att förhållandet är jämlikt och att både man och kvinna tillsammans ansvarar för 
bröllopet. I stora stycken delar de också på ansvar och arbete. Relationen upplevs 
vara demokratisk och deras män tar ansvar. Samtidigt vittnar berättelserna om 
en könsgrundad arbetsdelning i fråga om planering och utsmyckning. Det är 
däremot inget som kvinnorna själva betonar. Magnus är exempel på en man som 
talar om gemensamma beslut men som också är tydlig med att kvinnan (Cecilia) 
har störst ansvar för planering och utsmyckning (inklusive utseende). Ingen man 
uttrycker någon önskan om att själv ta ansvar inom dessa ”kvinnliga” områden. 

I en studie om arbetsdelning i småbarnsfamiljer hävdar Bäck-Wiklund och 
Bergsten (1997) att såväl män som kvinnor i familjer med könsgrundad arbets-
delning men med känslomässig och relationell ansvarsdelning (vilket Cecilia och 
Magnus samt Lotta och Andreas är exempel på) kan uppleva autonomi. Kvinnan 
känner att hon kan lämna över ansvar för hem och barn till mannen, vilket gör 
att de båda har samma möjlighet till oberoende (jfr Giddens beskrivning av den 
öppna relationen, Giddens 2003). Med det menar författarna att både mannen 
och kvinnan ”upplever sig vara fria att genomföra den individuella livsplanen” 
(Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:166).58 Bäck-Wiklunds och Bergstens beskriv-
ning av autonomi ser jag som en ”light-version” av den ovan beskrivna subjek-
tiveringen. Det finns möjlighet för individerna att bryta sig ur genusstruktu-
rerna för att efter en stund åter ta plats i dem igen. Jag är tveksam till denna 
förståelse av hur genus skapas och upprätthålls. Kanske bör deras resonemang 
förstås ur ett långt tidsperspektiv. Förberedelserna för ett bröllop sträcker sig 
endast över begränsad tid och kan därför inte sägas inverka särskilt mycket på 
den plan som en människa eventuellt har för hela sitt liv. Men om man ser till 
möjligheterna att leva efter planen just under den begränsade tid som här stu-
deras anser jag att kvinnorna inte kan förstås som autonoma individer. Även 
om kvinnorna poängterar de gemensamma besluten blir det tydligt att de kän-
ner större ansvar för bröllopet än männen gör. Flera av männen uppmärksam-

58 I fråga om livsplanen utgår författarna från vad Peter Berger och hans medarbetare skriver om den: 
”Livsplanen är totaliteten av alla strategiska tidslinjer, helheten och den integrerade meningen. I det 
moderna samhället är skapandet av livsplanen ett värde i sig. Dess frånvaro ger oftast anledning till 
eftertanke. Familjen utgör livsplanens workshop. En stor andel av familjemedlemmarnas samtal är 
relaterade till livsplanen som därmed ständigt omformas” (Berger m.fl. 1974:72). 
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mar detta och säger att bröllopet verkar uppta kvinnans hela tankevärld under 
förberedelsestadiet. Vid en allmän fråga om hur den intervjuade känner inför 
bröllopsdagen uttrycker flera kvinnor, likt Lotta, att de hoppas att de ska 
kunna släppa all planering den dagen och bara njuta, även om de tror att det 
blir svårt. Kvinnorna kan ofta också räkna upp en rad saker som skulle gör dem 
mycket besvikna om de inte blev som det var tänkt. Ingen av männen uttrycker 
sådana farhågor. Kvinnornas ansvar gäller alltså inte bara planering av bröl-
lopet utan sträcker sig in i själva bröllopsdagen. Den känsla av ansvar som de 
blivande brudarna uttrycker kan liknas vid småbarnsmammors upplevda to-
talansvar för barnen. De tror sig vara oumbärliga för barnen och går helt in i 
rollen som mamma. Männen talar i stället om att ”avsätta tid för barnen” och 
ser sig inte som lika behövda (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:196). I fråga om 
bröllopsförberedelserna tycks kvinnorna till stora delar uppslukas av dem 
medan männen snarare uttrycker att de avsätter tid för dem. 

Ur denna synvinkel anser jag att det är felaktigt att tillskriva kvinnan auto-
nomi, så som Bäck-Wiklund och Bergsten gör, eftersom det kan ge sken av en 
självständighet i förhållande till barnet/bröllopet som egentligen inte finns. 
Oavsett vem som gör vilken syssla är kvinnan ständigt upptagen av bröllopet i 
sina tankar. Detta eftersom hon i familjen såväl som i bröllopsförberedelserna 
får/tar det direkta ansvaret. Hon blir därför inte fri från det förrän processen är 
avslutad, i det här fallet att bröllopet är avklarat (i fallet med familjen är det en 
ständigt pågående process.) Det subjektiva	 livet (Heelas & Woodhead 2005) 
hävdar jag mer är ett ideal för nämnda kvinnor, än en levd praktik. Mannen har 
i de flesta fall enbart det indirekta ansvaret (i form av att bekräfta kvinnans redan 
tagna beslut) och gör punktinsatserna. Genom mannens och kvinnans agerande 
upprätthålls rådande genusstrukturer. Kvinnan bevarar bilden av den ansvars-
tagande kvinnan vare sig mannen ber om det eller ej. Mannen låter det ske och 
stärker därmed sin position som man. Min tolkning är att Lottas och Cecilias 
berättelser i vissa stycken utgör exempel på den imaginära individualisering som 
Brannen och Nilsen (2003) belyser i sin forskning. Unga kvinnor kan tänka att 
de lever jämlikt och har möjlighet att välja. De ignorerar rådande genusstruktu-
rer i sina berättelser men påverkas ständigt av dem i sina liv (Brannen & Nilsen 
2003:28). Men de förhållandevis jämlika relationer som Cecilia och Lotta verkar 
leva i ger möjligheter till ökad autonomi för kvinnorna, förutsatt att de själva ser 
att de behöver förändra sitt agerande inom vissa områden.

6.2 Föreställningar om brud och brudgum
Konstruktionen av genus blir också synlig i intervjupersonernas berättelser om 
sina föreställningar om brud och brudgum. Särskilt utmärkande här är att berät-
telserna om hur en brud bör se ut och vara är många och långa, såväl hos män 
som hos kvinnor, medan intervjupersonerna knappt säger något alls om brud-
gummen. Förhållandet gör att det i följande analys skapas en obalans i redogö-
relsen av bruden respektive brudgummen. 
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”En vit klänning vill jag ändå ha”

Det finns en föreställning bland samtliga jag talat med om hur en brud ska se ut 
för att vara en ”riktig brud”. Bruden ska framför allt vara vacker med vit klänning, 
blomsterarrangemang och fixat hår (gärna uppsatt). Denna bild påverkar även 
dem som inte vill vara ”typiska brudar”. Sofia (B) är en av dem. Hon gifter sig 
borgerligt med närmast anhöriga närvarande och har ägnat flera månader åt att 
hitta rätt klänning för tillfället:

Karin: Har du någon särskild tanke kring kläder? 
SofiaB1: Ja, det har jag ☺ väl haft ändå. Även om jag absolut inte vill ha någon brudklän-

ning eller så så har jag ändå letat klänning sedan … ja, nästan sedan vi bestämde oss 
… ☺ … där i september. Och liksom bestämt färger ☺ och så.

Karin: Ja. Har du hittat någon klänning nu eller?
SofiaB1: Ja. Det gjorde jag för någon månad sedan. (…) För fyra hundra kronor!☺
Karin: Aha, Perfekt!
SofiaB1: Ja.☺
Karin: Hur kommer du att se ut då?
SofiaB1: Det är en enkel klänning. Vit. Det har jag ändå velat ha. (talar engagerat) Som 

är hög (visar med händerna under bysten) … i midjan liksom. Och så går den till 
knäna. Så att den är väldigt enkel men som jag ville. Den fanns!☺

Sofias sätt att berätta om sitt sökande efter klänningen visar i början på en viss 
genans. Hennes tal är trevande och hon småskrattar mitt i meningarna. Jag 
märker hennes osäkerhet och bekräftar henne genom att visa intresse. Snart blir 
hon alltmer engagerad i sitt tal och i slutet visar hon tydligt sin entusiasm. So-
fias berättelse visar att det har känts viktigt för henne att hitta ”rätt” klänning till 
sitt bröllop. Min tolkning är att hon upplever det som besvärande att sökandet 
efter klänning varit så svårt när hon ändå inte ska gifta sig ”på riktigt”, alltså ha 
ett stort kyrkbröllop (se kap. 7). Hon markerar sitt avstånd från den kyrkliga 
vigseln genom att poängtera att hon ”absolut inte vill ha någon brudklänning”. 
Definitionen av den brudklänning Sofia inte vill ha tycks bestämmas av modell 
och tyg. Men hon tar inte helt avstånd från de symboler som begreppet ”brud” 
för med sig. En vacker vit klänning ska det vara, anser Sofia. Med Connells språk-
bruk blir de ”symboliska genusrelationerna” (2003:89-91) synliga i Sofias citat. 
Den vita klänningen gör henne till brud. 

 Även om hon inte säger sig vilja ha en brudklänning ursäktar Sofia sitt val av 
en ”enkel” klänning. Förhållandet kan jämföras med de arbetarklasskvinnor i 
Beverly Skeggs studie som ursäktar sina val av möbler i hemmet. De vet väl om 
att det finns en annan stil som är högre värderad men som de inte når upp till. 
Kvinnorna har ”kännedom om en dömande extern annan, varpå de blir sina egna 
övervakare” (Skeggs 2006:145). Sofias uttalade ovilja att ta på sig en typisk brud-
klänning visar också på den diskursiva makt (Connell 2003:82) som påverkar 
vilken klänning som passar vid en viss typ av vigsel. Hon är mån om att hålla sig 
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inom ramarna för vad en borgerlig vigsel ”tillåter”. Sofia utesluter helt en typisk 
brudklänning (så som hon definierar den) men säger att hon ”ändå” har velat att 
den ska vara vit. Som om hon räds att gå för nära gränsen för vad som är accep-
tabelt vid en liten borgerlig vigsel. Man kan i sammanhanget lätt dra paralleller 
till Bourdieus teori om de normer som finns i olika sociala fält och som påverkar 
individens habitus och val av kläder. Medan en ”typisk brudklänning” är given i 
det kyrkliga bröllopsfältet präglas det borgerliga fältet (åtminstone enligt Sofia) 
av en norm som innebär ett avståndstagande från en sådan klänning. Dessa 
skillnader kommer även fram i tidigare forskning. Knuts (2006) studie av bröllop 
och konsumtion visar att brudparens val av vigselform påverkar andra val, ex-
empelvis om bruden ska bära blommor eller ej (Knuts 2006:82). Jag diskuterar 
förhållandet mellan vigselform och klädsel vidare utifrån ett intersektionellt 
perspektiv i slutkapitlet. 

”Jag har ju min mage”

Lisa (B) ser inte de begränsningar i klänningsval och utseende som Sofia ut-
trycker. Lisa säger att hon har ägnat väldigt mycket tid åt att söka efter fina klän-
ningar, vackra blommor och snygga frisyrer på Internet, utan att hitta vad hon 
sökt. Hon uttrycker ett främlingskap inför den bild av bruden som presenteras 
på Internetsajterna och i magasinen:

LisaB1: Jag har tittat mycket i bröllopstidningar och på nätet och sådär … för att få lite 
uppslag. Jag har sparat jättemånga klänningar på nätet. Jag har gått igenom bilderna 
nu och ingen av dem ser ju ut som den som jag valt☺.

Karin: Nähä.☺
LisaB1: Så att mycket är ju vad man passar i också. Det ser ju jättebra ut på de där 

modellerna! 
Karin:☺ 
LisaB1: Men jag har min mage och det … nej, det blir inget bra ☺. Jag har väl mest kol-

lat runt lite vad som finns sådär. Kollat lite på brudbuketter. (…) Och så det här med 
frisyr då. Det är inte så lätt. Frisören tyckte att jag skulle ta med mig några bilder 
på vad jag skulle vilja ha. Och så som jag vill ha, det finns det ingen bild på. ☺ (…) 
Jag har letat igenom hela nätet☺. Det verkar som att de bilderna som är, det är mer 
sådana här extrema frisyrer. (…) Jag är liksom inte så. Utan så naturligt som möjligt. 
Fast ändå fint. 

Lisa skrattar när hon berättar om sina misslyckade försök att finna en passande 
klänningsmodell och lämplig frisyr på Internet. Hela situationen blir komisk. Att 
individen påverkas av den diskursiva makten blir tydligt i min intervju med Lisa. 
Förgäves har hon sökt igenom ”hela nätet” som hon själv uttrycker det, bara för 
att konstatera sitt eget utanförskap. Hon är ingen ”drömbrud”, sådan som de 
beskrivs på Internet eller i modemagasinen. Jag skrattar med henne. Det är ett 
skratt av igenkännande. 
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Anthony Giddens hävdar att nutidens komplicerade förhållanden till kroppen är 
en frukt av självets	reflexiva	projekt. Det är upp till varje människa att bestäm-
ma hur kroppen ska se ut och vara (Giddens 2005b:35). För att göra de ”rätta” 
valen tar individen ofta hjälp av experter av olika slag. Det är nödvändigt för 
henne att lita på experter, eftersom det i en tid utan traditioner inte finns något 
annat att hålla fast vid (2005a:231). Bröllopssajterna och magasinen kan i det 
här fallet betraktas som sådana experter. Enligt tidigare forskning är Internet 
oundvikligt för den som vill medverka till utformningen av en rit (Åkesson m.fl. 
2008:43). Där finns allt som individen behöver veta för att välja ”rätt”. Exper-
terna berättar för Lisa vad hon passar i och inte passar i och serverar henne 
bilder på hur hon ska se ut för att ”hålla måttet”. Enligt medieforskare sätter 
dagens medielandskap till stora delar agendan för vad individen ska tycka och 
tänka i olika frågor (Jarlbro 2006). Ur ett sådant perspektiv kan man säga att 
Lisa, även om hon inte följer experternas råd, är påverkad av den diskursiva makt 
som medierna utövar (Connell 2003:82). Kvinnan placeras i rollen som den 
ansvariga blivande prinsessan. Medierna sätter upp godtyckliga regler för hur 
brudar ska se ut och hur de bör agera för att hitta sina drömklänningar och 
skapa sina ”perfekta” bröllop. Sajterna innehåller detaljerade beskrivningarna 
av olika former av klänningsskärningar och urringningar och vilka typer av krop-
par som passar i de olika modellerna. Kvinnans egen smak och känsla omyndig-
förklaras och hon uppmanas i texterna att följa de råd som ges på sajterna (Knuts 
2006:70-71, Adeniji 2008:134). Även om Lisa inte väljer en av de klänningar hon 
på hemsidorna uppmuntras att köpa har hon påverkats av deras råd. Än en gång 
har de visat henne att hon inte når upp till idealen. 

All den tid och energi som kvinnorna lägger ned på sitt utseende avslöjar hur 
fångna de är i den diskursiva maktens grepp. De vet mycket väl vilka förvänt-
ningar som finns på dem om att de ska vara de vackraste brudarna på sina bröl-
lopsdagar. Glädje och vånda blandas i strävan efter skönhet. ”Den kvinna som 
säger att hon inte vill vara vacker ljuger”, säger Cecilia i vårt samtal om utseende. 
Cecilia ger här uttryck för en symbolisk genusrelation enligt vilken benämning-
en ”kvinna” står för en rad olika saker (Connell 2003:89), bland annat en för-
väntan om att vara vacker. Bourdieu skriver om kvinnans symboliska beroende, 
vilket grundar sig i kvinnans erfarenhet av att hennes kropp är kroppen-för-
andra, en kropp som ständigt är föremål för värdering. På grund av den man-
liga dominansen blir kvinnan ett symboliskt objekt och förväntas vara tilldra-
gande, välkomnande, leende och sympatisk. Alla krav gör att kvinnan hamnar i 
ett permanent tillstånd av kroppslig osäkerhet, eller som Bourdieu uttrycker det, 
symboliskt beroende (1999:78-81). Även Hillevis tidigare nämnda klädintresse 
kan därmed förstås som en del av en präglande genusstruktur i vilken hon på-
verkas av en diskursiv makt (Connell 2003:82). Hillevi gör genus genom att odla 
sitt intresse för kläder.

Bruden gör sig inte vacker bara för sin egen skull. Flera blivande brudgummar 
uttrycker en förväntan om att se sin kvinna extra vacker på bröllopsdagen. För 
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Olle är hans vackra brud bröllopsdagens höjdpunkt. När jag frågar honom om 
det är någonting särskilt han ser fram emot på bröllopsdagen säger Olle efter en 
kort stunds tystnad: ”Ja, det ska bli kul att se hur Carolina kommer att se ut i 
brudklänning. Hur hon fixar håret och sådär, så det ser jag fram emot”. Min 
tolkning är att flera olika genusrelationer finns representerade i Olles uttalande. 
Han har en förväntan på hur Carolina ska se ut, vilket har med de ”diskursiva 
genusrelationerna” att göra. Om Olle berättar för Carolina om sina förvänt-
ningar kan hans uttalanden utöva en diskursiv makt över henne och påverkar 
hennes ambitioner att göra sig vacker inför sin man. De symboliska relationerna 
visar sig också i denna förväntan. Brudklänningen och håruppsättningen sym-
boliserar något positivt för Olle. Troligt är att de bland annat ger uttryck för 
Carolinas vilja att ta Olle till sin man. De känslomässiga relationer synliggörs när 
Olle berättar om att han ser fram emot att se sin Carolina extra vacker på bröl-
lopsdagen. Äktenskapet vilar på kärlekens grund och står långt ifrån den ekono-
miska uppgörelse den varit längre tillbaka i historien (Connell 2003:87-88).

Brudgummen 

Medan flera av männen uttrycker en förväntan inför att se sin brud är det ingen 
av kvinnorna som säger detsamma om sina blivande män. Mannens utseende är 
på intet sätt lika fokuserat som kvinnans. När jag samtalar med Andreas om 
klädseln uppehåller han sig länge vid sin blivande hustrus brudklänning men 
nämner endast kort sin egen klädsel, vilken han dessutom höll på att glömma 
bort att inhandla. Så här berättar Andreas: 

AndreasK1: Det viktigaste … och sedan så slappnade jag av liksom… Lotta fick tag i en 
klänning. Det var så jätteroligt! Hon går in för att titta på Festmakarna då. Och då 
fanns det och köpa för nio hundra, en klänning som var ungefär precis vad jag skulle 
ha hoppats att hon skulle välja. En enkel, jättefin klänning. Det måste väl kosta många, 
många tusen att hyra en klänning? Och här kostade den tusen kronor för den skulle 
väl liksom säljas ut då. Och då tänkte jag att ”då är väl allt fixat då!” Ungefär. 

Inköpet av brudklänningen var uppenbarligen en viktig del av förberedelserna 
för Andreas. Han har åsikter om hur den bör se ut och är nöjd över att Lotta har 
valt en i hans smak. Andreas är också positivt överraskad över priset på klän-
ningen vilket visar att han hade förväntat sig att den skulle bli betydligt dyrare. 
Han berättar vidare att han efter någon vecka kom på att han själv också skulle 
ha kläder. Efter ett misslyckat besök i en maskeraduthyrningsfirma gick han och 
Lotta till en vanlig herrekipering där Andreas köpte en kostym. Själv hade han 
alltså tänkt hyra maskeradkläder, vilket normalt inte är så kostsamt. Brudens 
klädsel verkar vara betydligt viktigare för Andreas än vad hans egna är. 

Tidigare forskning visar att det ofta är kvinnan som köper kläder till mannen 
(Jacobson 1998:17, 273). Förhållandet bekräftas vid mina intervjuer med brud-
gummarna. De har över huvud taget inte sökt efter någon inspiration på Internet 
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och vad de ska ha på sig verkar de inte funderat över särskilt länge. Tillsammans 
med sin sambo, experten i sammanhanget, har de gått direkt till klädbutiken 
eller uthyrningsfirman för att köpa eller hyra det de ska bära på bröllopsdagen. 
Ingen av männen nämner några kval eller konstaterar att deras kroppar inte ser 
ut som fotomodellernas. Männen verkar vara befriade från den diskursiva makt 
över skönhet som kvinnorna så tydligt präglas av. Med Raewyn Connells termer 
kan konstateras att männen anammat rådande genusordning. De beter sig precis 
så som det förväntas av dem. Detsamma gäller kvinnorna. Pierre Bourdieu häv-
dar att objektifieringen av kvinnorna gör att de helt naturligt tar på sig ansvaret 
med estetiken i hemmet liksom hela familjens sociala yttre. De sköter inköpen 
av familjens kläder (även makens) och bestämmer hur inredningen ska vara. 
Medieforskaren Gunilla Jarlbro (2006) hävdar att dagens medier stödjer denna 
genusordning och påverkar män och kvinnor att leva i enlighet med den (Jarlbro 
2006). 

Kläder som statussymbol

Men även om kläderna har en nedtonad plats i männens berättelser är det tydligt 
att de har betydelse för individens status. Kläderna ger uttryck för sociala och 
klassmässiga relationer. Att vara ”rätt” klädd ger starkt symboliskt kapital och 
smaken är en del av gruppens habitus (Bourdieu 1993). De män som gifter sig 
kyrkligt berättar att de hyrde kläder (frack eller jackett) hos uthyrningsfirmor 
och att de var nöjda med sina val. Klädvalet verkar ha varit självklart. Andreas 
är den enda av dessa män som kommenterar sin klädsel. Han är också den enda 
som valt en enklare klädsel, nämligen kostym. Han motiverar sitt val att köpa en 
”helt vanlig, snygg, svart kostym” med att den var billigare att köpa jämfört med 
att hyra kläder och att han har kvar den även efter bröllopet. Frack betraktar han 
som ”amatörafton”, så det plagget valdes bort direkt. 

För de män som gifter sig borgerligt verkar frack eller jackett aldrig ha varit 
aktuellt att bära, även om några av brudarna har väldigt högtidliga klänningar. För 
dessa män är det ett stort steg att ens bära kostym och de säger sig vara ovana vid 
en sådan klädsel. Efter övertalning från Lisas sida köpte Leif (B) slutligen en kos-
tym, något som visade sig ha stor betydelse för hans självbild. Efter vigseln berät-
tar Leif att han sträckte på sig när kostymen kom på hans kropp och att han trivdes 
bra med den känslan (Se kap. 8.3). Urban väljer istället en enklare klädsel. Så här 
svarar han på frågan om han ska ha några särskilda kläder vid vigseln:

Karin: Ska du ha några särskilda kläder?
UrbanB1: Nja, jag är väldigt … jag har sagt hela tiden … Jag har aldrig burit kostym i 

hela mitt liv och jag vill vara mig själv. Så jag har köpt ett par jeans och en vit skjorta. 
Jag vill inte hålla på att spöka ut mig, det känns inte bekvämt. 

Utan att jag ens nämnt ordet kostym försvarar Urban direkt sitt val att inte köpa 
kostym med motiveringen att han inte vill ”spöka ut” sig. Situationen är den-
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samma som när jag samtalar med Andreas (se ovan) och han säger att han inte 
väljer frack eftersom det är ”amatörafton”. Jag nämnde ingenting om frack. Det 
var han som förde det på tal. Vad försvarar de sig mot? Som jag ser det är det 
mot de normer som finns i de olika sammanhang, eller sociala fält, där dessa män 
finns. Normer som säger att en man vid kyrklig vigsel ska bära frack (eller annan 
högtidsklädsel) och att en brudgum som vigs borgerligt bör klä sig i kostym. 
Kanske har de diskuterat klädvalet med sina respektive eller med andra i sin 
omgivning. Min tolkning är att brudgummarnas svar är präglade av sociala po-
sitioner, förväntningar och värderingar, som de anser sig behöva försvara sig 
mot. Försvarstalen kan förstås som försök att nå respekt. Männen är väl med-
vetna om att en annan klädsel är högre värderad än den de själva har valt och 
genom att tala illa om de normerande plaggen försöker de minska dess tyngd. 
Liknande förhållanden beskrivs i Fanny Ambjörnssons (2004) analys av relatio-
nen mellan gymnasietjejer på barn- och fritidsprogrammet och tjejerna i sam-
hällsprogrammet, där den förra gruppen ställer sig i ”opposition” mot den se-
nare (2004:89). De som däremot följer normerna, klädkoderna, behöver inga 
försvar eller motiveringar till sina handlingar. 

Den strid som enligt Bourdieu (2004) pågår inom olika fält synliggörs i An-
dreas och Urbans försvarstal. De hävdar sig inför makten. Situationen aktuali-
serar Connells teori om lokala hegemoniska maskuliniteter (Connell & Messer-
schmidt 2005). Att bära frack respektive kostym kan förstås som en del av en 
lokal hegemonisk maskulinitet. De män som bär dessa plagg dominerar över 
övriga män inom respektive fält. Här synliggörs alltså de hierarkier som finns 
mellan män (gäller även för kvinnor) i olika grupper. Därmed uppenbaras in-
teragerande maktstrukturer gällande såväl klass som genus, så kallad intersek-
tionalitet (Christensen & Larsen 2008). Jag diskuterar detta vidare i slutkapitlet. 

6.3 Sammanfattning 
Berättelserna synliggör en ambivalens hos brudparen vad gäller skapandet av 
genus i samband med bröllopsförberedelserna. En könsgrundad arbetsdelning 
motiveras med brist på kunskap från männens sida och lust eller kontrollbehov 
från kvinnornas sida. Flera par verkar vilja bryta de stereotypa könsstrukturerna 
och skapa en jämlik arbetsdelning men inte sällan befäster kvinnorna genom sin 
kontroll istället rådande ordning. Några kvinnor uttrycker en ensamhet i rela-
tionen vilket kan tolkas som ett motstånd mot deras underordnade position men 
de lyckas ändå inte komma ur den. 

Bröllopsförberedelserna innebär en brottning mellan en jämlik diskurs och en 
romantisk, könsgrundad, diskurs. De intervjuade kvinnorna och männen gör 
genus genom att i olika grad låta bruden ha bröllopets huvudroll och brudgum-
men en biroll. Kvinnornas engagemang för kläder och utsmyckning bekräftar 
dem som kvinnor medan det motsatta gäller för männen. Klädvalen kan dock ha 
stor betydelse som statusmarkörer för såväl män som kvinnor. 
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7 Val av vigselform
Bland de åtta par jag har intervjuat gifter sig hälften kyrkligt och resten borger-
ligt. I det här kapitlet ligger fokus på vad det är som gör att en person väljer en 
svenskkyrklig vigsel och en annan en borgerlig. Den fråga jag söker svar på är: 
Hur	motiverar	intervjupersonerna	sina	val	av	vigselform	och	vad	betyder	den	
valda	formen	för	dem?	I de intervjuades berättelser framkommer att relationen 
till Svenska kyrkan samt olika perspektiv av vigselns sociala funktion har bety-
delse för vilken vigselform en individ väljer. Jag har därför till stor del använt 
religionssociologiska samt kultursociologiska teorier för att öka förståelsen för 
de intervjuades val av vigselformer. 

7.1 Motiv till val av vigselform
De jag har intervjuat uppger flera motiv till varför de har valt en viss vigselform. 
Även om motiven är individuella verkar de hänga ihop. Det framträder också en 
tydlig skillnad mellan dem som gifter sig borgerligt och de kyrkliga paren. Jag 
diskuterar sambandet mellan vald vigselform och individens …: (1) relation till 
Svenska kyrkan, (2) syn på tradition, (3) önskad karaktär på vigseln samt (4) öns-
kad storlek på vigseln. 

Relation till Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är det i särklass största religiösa samfundet i Sverige och har 
fram till år 2000 varit statskyrka. Till år 2006 gifte sig också de flesta enligt en 
svenskkyrklig vigselordning. Detta gör att samtliga intervjupersoner har/har haft 
en relation till Svenska kyrkan. Relationens karaktär verkar också vara av bety-
delse för huruvida intervjupersonen väljer att vigas enligt kyrkans ordning eller 
inte. De som gifter sig kyrkligt har över lag en positiv relation till Svenska kyrkan. 
Några av dem som gifter sig borgerligt är inte medlemmar i Svenska kyrkan och 
uppger det som främsta skäl till att de valt en borgerlig vigsel. Andra är medlem-
mar men har en svag och ibland negativ relation till kyrkan.

Kyrkliga brudpar om relationen till Svenska kyrkan

Medlemskapet i Svenska kyrkan är självklart för Andreas (K). Han är själv döpt 
och konfirmerad och har låtit döpa sitt barn i Svenska kyrkan. Andreas säger att 
han är troende men att han inte ”springer i kyrkan” annat än vid vissa högtider 
som bröllop, dop, begravningar och vid jul. Sett ur ett livslångt perspektiv är kyrkans 
riter den främsta kontaktytan mellan Svenska kyrkan som organisation och An-
dreas. Riternas betydelse för Svenska kyrkans medlemmar blir tydlig i flera religi-
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onssociologiska studier (t. ex Bromander 2005, 2011 Bäckström m.fl. 2004, Reimer 
1995, Wiig-Sandberg 2006). I Jonas Bromanders stora enkätstudie från 2005 
anger 80 procent av de svarande att möjligheten att ”få del av ceremonier vid 
kyrkliga handlingar” är deras främsta motiv för att vara medlemmar i Svenska 
kyrkan. Att individen har goda erfarenheter av Svenska kyrkan är också ett starkt 
motiv för medlemskap (2005:47). Många medlemmar deltar i kyrkans riter. År 
2010 deltog 65 procent  av medlemmarna i någon kyrklig handling (2011).

För tillfället är Andreas mer aktiv än vanligt i kyrkan. Tillsammans med sonen 
Axel deltar Andreas i församlingens barnverksamhet och han tror att sonen kom-
mer att fortsätta i kyrkans barngrupper.

AndreasK1: Vi är ju med i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan anordnar någonting, det är 
en väldigt fin verksamhet … som har värden som jag ställer upp på och tycker om och 
som jag gärna ser att mitt barn får ta del av … och som jag själv gärna vill vara en del 
av. (…) Fantastiskt fin personal … med Lisbeth och Susanne inom barnverksamheten 
också då här på församlingsgården. Så det kommer vi nog att fortsätta med, för det 
finns ju liksom uppåt för årskull. 

Relationen till Svenska kyrkan handlar för Andreas del i hög grad om mänskliga 
relationer. När han talar om Svenska kyrkan som organisation nämner han oftast 
även de människor han på olika sätt förknippar med kyrkan. I citatet omtalas 
personalen som arbetar med barnverksamheten. I andra delar av intervjun pra-
tar Andreas om den präst som ska viga paret (se kap. 8.1). Min tolkning är att 
Andreas relation till Svenska kyrkan till stor del grundar sig på de positiva erfa-
renheter han har av relationen med kyrkans personal. Betydelsen av de person-
liga kontakterna har belysts i tidigare forskning kring medlemskap i Svenska 
kyrkan (t.ex. Pettersson 2000, Bromander 2005). 

Andreas lyfter också fram medlemskapet i Svenska kyrkan och de gemen-
samma värderingarna som anledningar till att han vill att sonen deltar i barn-
verksamheten. Att värderingar har stor betydelse för människors relation till 
religiösa samfund uppmärksammas också av flera religionssociologer, vilka 
hävdar att samfundets värderingar har större betydelse för individen än trosläran 
har. Det visar sig inte minst när människor väljer att gå ur ett religiöst samfund 
(t.ex. Heelas & Woodhead 2005, Bromander 2004, Dahlgren 2008). Heelas & 
Woodhead hävdar att religiösa samfund har kvar de gamla livet-som-värdering-
arna, vilka Andreas i så fall sympatiserar med. Enligt Bourdieu är de värden som 
Andreas anser sig dela med Svenska kyrkan en del av det habitus som råder i det 
sociala fält som Andreas tillhör (jfr Bourdieu 2004:19). Varje person har också 
ett individuellt habitus, vilket till stora delar formas under uppväxten (1992:54). 
Att Andreas själv är döpt och konfirmerad är ur detta perspektiv av stor bety-
delse för hans nuvarande relation till Svenska kyrkan. De positiva känslor som 
Andreas upplever i kontakten med kyrkan, och som han vill föra vidare till Axel, 
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har sin grund i Andreas personliga historia och påverkar honom att sätta sonen 
i kyrkans verksamhet.59 

Vigseln som religiös handling

Andreas säger som nämnts att han är troende men han kopplar inte samman sin 
egen tro med vigseln som kyrklig rit. Varken kyrkan eller prästen är särskilt 
viktig för honom i sammanhanget.

AndreasK1: Nu kan jag säga så här att om det gick att göra det juridiskt hållbart att vi 
hade den här vigseln helt själva och lovade och så här på något liknande sätt som 
man gjorde på vikingatiden eller något sådant, så skulle jag lika gärna kunna göra 
det. Nu är jag ju kristen. Alltså, bär korset om halsen och så … men jag är väl mer 
kanske agnostiker än vad jag är något annat. Jag behöver inte kyrkan som en plats 
för att tro på Jesus … för det behövde inte han heller.

Karin: Nej. Du behöver inte kyrkan känner du. Du behöver inte prästen heller om jag 
förstår dig rätt, i det här fallet?

AndreasK1: Nä inte så, inte direkt i det här. 

Andreas skiljer mellan sin privata tro och kyrkan. Han behöver inte kyrkan för 
att tro säger han, vilket kan förstås som ett avståndstagande från den kristna 
tanken om kyrkorummet som en helig plats där människan möter Gud. Vidare 
kallar sig Andreas till en början för kristen men säger sedan att han snarare är 
agnostiker. Jag förstår det som att han därmed delvis tar avstånd från, eller i alla 
fall är osäker på, den kristna lära som Svenska kyrkan kan tänkas förmedla. Men 
detta är inget som verkar bekymra honom i relationen till Svenska kyrkan. Under 
intervjun uttrycker han en känsla av att vara en del av ett sammanhang, vilket 
han också är angelägen om att sonen Axel blir en del av. Andreas framhåller två 
kategorier av religion som betydelsefulla i sitt liv: tro och religion-som-arv (Ro-
sen 2009). Även om Andreas talar i kristna termer skiljer han mellan sin pri-
vata tro och kyrkan som institution. Han tar alltså avstånd från religion-som-
institution, vilken kopplar till religiösa organisationer och ett visst trosinnehåll. 
Istället framträder kategorin religion-som-arv i hans berättelse. Den är fri från 
religiöst trosinnehåll och refererar till en delad religiös-kulturell historia, vilkens 
ursprung finns i en speciell kyrka eller religiös organisation (2009:160), i det är 
fallet Svenska kyrkan. Själva tron byggs upp genom individens personliga erfa-
renheter (Rosen 2009, Heelas & Woodhead 2005).

59 Med en sådan förståelse av vad som avgör en människas val och handlingar är det troligt att gruppen 
av familjer som deltar i kyrkans barnverksamhet är tämligen homogen och finns inom samma sociala 
fält. De uppgifter jag fått från ledare för olika barnverksamheter pekar i den riktningen. Ledarna säger 
att gruppen som deltar i aktiviteter som exempelvis babysång främst består av medelklassfamiljer där 
föräldrarna lever tillsammans. Bland dem jag har intervjuat deltar barnen till tre av fyra brudpar som 
gifter sig kyrkligt i kyrkans barnverksamhet. Ingen av dem som gifter sig borgerligt har sina barn med 
där.
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Andreas ser inte den kyrkliga vigseln som en religiös handling och säger att vig-
seln inte har någonting med hans tro att göra. Valet att vigas kyrkligt har andra 
grunder. Uppfattningen delas av övriga jag har intervjuat som gifter sig kyrkligt. 
Ingen av dem säger sig göra det av religiösa skäl. Men att den kyrkliga vigseln ur 
Svenska kyrkans perspektiv betraktas som en religiös gudstjänst är ingenting 
som bekymrar dem. När jag exempelvis frågar Mårten om det kändes självklart 
för honom att gifta sig kyrkligt säger han först att varken han eller Monica är 
”speciellt religiösa”. De gifter sig kyrkligt av andra skäl. Vidare säger han: ”Vi har 
inga grubblerier att man inte ska göra så eller lova inför Gud och sådana här 
saker. Så det, nej, det kändes liksom naturligt och bra”. Med en subjektiverad 
inställning till vigseln blir inte den religiösa formen något problem även om in-
dividen inte delar de trosföreställningar som kyrkan har. Det är individens egen 
förståelse och meningsskapande som är centralt (Heelas & Woodhead 2005:4). 
Uttalandet pekar vidare på att intervjupersonerna har en handlingsteoretisk 
förståelse av vigseln (Bell 1997, Humphrey & Laidlaw 1994, 2006). Det är själva 
ritualiseringen såsom handling som är det centrala i riten. Varje deltagare skapar 
sin egen förståelse av den (se kap. 8.2). 

Denna inställning till rit och ritualisering kan också förstås som en del av den 
nordiska identiteten. Den karaktäriseras av att många är medlemmar i den na-
tionella kyrkan (här Svenska kyrkan) men att få är aktiva. Svenska kyrkan är 
enligt religionssociologen Grace Davie (2000) svag i bemärkelsen att den saknar 
auktoritet. Det finns inga krav på bekännelse till en viss tro för att man ska 
kunna vara medlem i Svenska kyrkan eller ta del av dess riter. I ett samhälle där 
människor inte vill underordna sig auktoriteter kan endast en svag kyrka be-
hålla sina medlemmar, hävdar Davie (2000:52). Svenska kyrkans medlemmar 
kan tänka och tro som de vill och ändå vara en del av kyrkan. 

Borgerliga brudpar om relationen till Svenska kyrkan

Relationen till Svenska kyrkan är som nämnts självklar för dem jag har inter-
vjuat som gifter sig kyrkligt. De anger inga religiösa skäl till giftermålet men ser 
inte den kyrkliga vigselns religiösa karaktär som något hinder för att delta i riten. 
För Sandra är det annorlunda. Hon är medlem i Svenska kyrkan men säger att 
hon inte är troende och att löftet inför Gud är besvärande. Så här berättar Sandra 
(B), som gifte sig i kyrkan med sin förre man men som den här gången väljer en 
borgerlig vigsel:

SandraB1: Själva vigseln, neej, det kändes konstigt när jag stod där i kyrkan. Jag har 
jobbat mycket inom kyrkan när jag bodde i A-by. Det blir ju så på en liten ort. Det 
var barnverksamhet och jag sjöng mycket i körer och sådär. Men jag är inte troende 
så för mig kändes det konstigt att helt plötsligt stå där och liksom inför Gud då och 
man … nej men det var inte jag riktigt. ☺ Därför så sa vi nu att, eller sa jag det att: 
”ja, visst, vi kan gifta oss men helst borgerligt” (svagt). Det känns mer rätt. Och att 
vi har en rolig fest istället. 
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Sandra är allvarlig i rösten när hon berättar om sina upplevelser av den förra 
vigseln men skrattar till efter konstaterandet att ett vigsellöfte inför Gud inte 
kändes rätt för henne. Skratt kan fungera som verktyg för att dölja känsliga bud-
skap (Marander-Eklund 2007:157) och jag tolkar Sandras skratt som ett uttryck 
för viss osäkerhet. Att Sandra i efterföljande mening sänker röststyrkan till en 
svag nivå stärker min tolkning. Något gör att Sandra har svårt att tala om sitt val 
av vigselform. Det kan förstås ha flera orsaker. Sandras sociala relationer kan 
vara en. Sandra bodde med sin förre man i en liten ort på landsbygden. Där är 
kyrkan central och av hennes berättelse förstår jag att det aldrig var någon fråga 
huruvida det skulle vara ett kyrkligt bröllop eller inte. Där tas det för givet att de 
som gifter sig gör det i kyrkan. Det är möjligt att Sandra upplevt ett socialt tryck. 

Den här gången är det däremot viktigt för henne att det hon gör “känns rätt” 
och eftersom den kyrkliga vigseln inte gjorde det väljer hon nu bort den. Hon 
berättar om befrielsen i att nu gifta sig på ”sitt eget sätt”. Men det är som om de 
yttre kraven har satt sina spår. Senare under intervjun berättar Sandra att hon 
helst hade velat hålla det nu aktuella bröllopet hemligt, bland annat för att 
slippa andras inblandning i det som hon säger. Ambitionen misslyckades, vilket 
hon konstaterar med en suck. Sandra berättar även om sina dåliga erfarenheter 
av den präst som vigde paret i kyrkan. Prästens agerande påverkade Sandras 
upplevelse av hela vigseltillfället, en situation som känns igen från tidigare studier 
av riter (t.ex. Pettersson 2000, Vilenus 1997) och jag återkommer till det i kapi-
tel 8. Återigen visar det sig att relation till kyrkans representanter har betydelse 
för hur intervjupersonen upplever relationen till kyrkan. Minnena från vigseln 
och valet av en annan vigselform kan exempelvis också vara färgade av att äk-
tenskap inte höll samt att en närstående nyligen avlidit. Att människor blir be-
svikna på riter är enligt ritteoretikern Catherine Bell en del av västvärldens nya 
ritualparadigm. Tidigare var en viss ideologi eller samhället i fokus för ritualise-
ringen och det viktiga var att deltagarna utförde handlingarna på rätt sätt. Idag 
står istället individen i centrum och det är deltagaren som bedömer ritens funk-
tion (1997:241).

Bytet av vigselform kan förstås som ännu ett uttryck för subjektiverade vär-
deringar. Sandra tar avstånd från den institutionaliserade, teistiska formen av 
religion som var så självklart i den lilla orten A-by där hon tidigare levde. Att nu 
välja en borgerlig vigsel kan betraktas som en befrielsehandling. Sandra låter sig 
inte längre påverkas av gamla värderingar, enligt vilka hon förväntas leva på ett 
visst sätt, med plikter att uppfylla och roller att inrätta sig i. Genom att välja en 
borgerlig vigsel istället för en kyrklig ger Sandra uttryck för det subjektiva	livets	
värderingar, där individens egna känslor, tankar, minnen, behov osv. står i cen-
trum (Heelas & Woodhead 2005). Men hur kommer det sig att det plötsligt blev 
möjligt?

Jag anser att Bourdieus teori kan ge en fördjupad förståelse av processen. 
Sandra berättar om ett sammanhang där den kyrkliga vigseln varit normerande. 
Det är troligt att det sociala trycket minskat då Sandra flyttat till en större ort där 
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hon är mer anonym och inte har någon kontakt med Svenska kyrkan. Där kan 
hon välja fritt. Situationen kan ses som ett exempel på det aktiva och kreativa 
förhållande som en individs habitus har till omvärlden (Bourdieu & Wacquant 
1992:107-108). Sandras habitus har anpassats utifrån det sociala fält hon finns 
i. Lika självklart som det var för Sandra att vigas kyrkligt när hon bodde på den 
mindre orten, lika givet är det nu att gifta sig borgerligt. Sandra uttrycker tydligt 
att hon känner sig mer hemma i sitt nuvarande fält. Hennes habitus stämde inte 
helt med de normer som gällde i den mindre ort där Sandra tidigare levt. Hon 
hade då två val att göra; antingen fly fältet eller anpassa sitt habitus (jfr Broady 
1990:182). Hon valde det senare. När hon nu bor på en större ort känner hon 
frihet att följa sitt habitus och, som hon själv uttrycker det, göra på ”sitt eget sätt”. 
Sandra gör därmed ett fältbyte. Hon byter från det kyrkliga bröllopsfältet till det 
borgerliga, som stämmer bättre med hennes habitus. Den norska religionssocio-
logen Ida Marie Høeg visar i sin avhandling på liknande fältbyten i samband med 
ritualisering av barns födelse (Høeg 2009:27).

Sandras blivande man Rickard (B) har ingen önskan om kyrklig vigsel. Han 
funderar på att lämna Svenska kyrkan.

RickardB1: Vi har pratat om att gå ur kyrkan faktiskt. Den fyller ju liksom ingen funktion 
för oss idag. Det är väl mera tradition. Man är med i kyrkan, så att säga. Jag har ju 
konfirmerat mig, man har gått på begravningar i kyrkan, man har varit på bröllop 
i kyrkan. Så att den har ju funnits med men … kyrkan har ju levt ut sin funktion. 
Helt klart. Förr i tiden så var det ju kyrkan som hade, det var ju psykologen, en sam-
hällskontrollant. Den hade så många olika funktioner som verkligen har försvunnit. 
Kyrkans respekt har ju försvunnit så att säga. Eller, respekten för kyrkan har försvun-
nit. I och med att de inte har förmått hålla sitt ideal genom tiderna. Och det, det är 
så mycket med kyrkan. Jag kan nog prata i evigheter om kyrkan. Det är en förlegad 
institution. De har inte klarat av att hålla stegen med samhället. Och därför börjar det 
bli aktuellt att kliva ur då. Det finns så mycket nya funktioner i samhället som kan ta 
över kyrkans roll. Som har varit så viktig förut men … den är överreklamerad idag. 

Rickard uppfattar Svenska kyrkan som en trög och otidsenlig organisation, dis-
tanserad från dagens människor. Han uttrycker en besvikelse över att kyrkans 
representanter enligt honom inte lyckats ge kyrkan den bärande samhällsfunktion 
den hade tidigare. Frånvaron av mänskliga relationer är tydlig i berättelsen, 
vilket gör mig extra uppmärksam i den narrativa läsningen (jfr Lieblich m.fl. 
1998:154). Rickards relation till kyrkan kan vara präglad av hans avsaknad av 
relation till kyrkans representanter, vilket skapat distans. Mänskliga relationer 
är centrala i människors liv (Beck-Gernsheim 2002) och när sådana saknas 
upplevs distans. Att Rickard är konfirmerad och har deltagit i flera kyrkliga riter 
verkar ha liten betydelse för hans relation till samfundet. Kyrkan har ”levt ut sin 
funktion” i samhället anser Rickard och det är dags att lämna det sjunkande 
skeppet. Att gifta sig kyrkligt är inget han eftersträvar. Han säger i andra delar 
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av intervjun att han kopplar ihop den kyrkliga vigseln med barndomens roman-
tiska bild av bröllop, vilken enligt honom inte hör ihop med vuxenlivet. 

Lisa och Leif (B) är också medlemmar i Svenska kyrkan. De började planera 
för en kyrklig vigsel men valde ändå att gifta sig borgerligt. Lisa kallar den bor-
gerliga vigseln för ett ”andrahandsalternativ” men säger sig ändå vara nöjd med 
att det blev borgerligt till slut. Så här svarar hon på frågan om vem i paret som 
kom på att de skulle gifta sig borgerligt.

LisaB1: Jag vet inte riktigt faktiskt. Det var nog mest att vi diskuterade runt när vi skulle 
göra det och så. Ja, att det är smidigast liksom att göra det borgerligt. Inte i någon 
kyrka eller något sådant där. Och för mig spelar det ju ingen roll. Jag är ju inte kyrklig 
för fem öre. Det här med Gud och sådant där det är nästan mer avskräckande … Det 
var ju liksom omständigheterna som gjorde att … ja, vi tar borgerligt. Och för honom 
spelar det ju inte heller någon roll säger han. 

Lisa tar avstånd från såväl Svenska kyrkan som dess byggnader och lära vilket 
tyder på att hennes ursprungliga planer om en kyrklig vigsel inte var kopplade 
till kyrkan eller dess tro.  Andra delar av intervjun visar att det främst handlat 
om en önskan om en viss typ av bröllop: många gäster, speciell klädsel (vit klän-
ning, blommor, uppsatt hår för bruden) och tjusig middag. Svårigheter med 
ekonomin och trassliga släktrelationer medverkade till att paret bestämde sig för 
att ha ett enkelt bröllop. Men att ha en liten vigsel i kyrkan är inget alternativ för 
Lisa, säger hon. Detta tolkar jag som ytterligare ett uttryck för att det är en viss 
form av vigsel, snarare än anknytning till Svenska kyrkan eller den kristna tron, 
som Lisa varit ute efter. Liknande resultat kommer fram i flera etnologiska studier 
kring bröllop (Knuts 2006, Åkesson m.fl. 2008). Lisas blivande man Leif talar 
positivt om kyrkan men säger att han inte besökt en kyrka på fem år och han 
verkar inte ha deltagit i just några av de kyrkliga handlingarna. Hans relation till 
Svenska kyrkan kan betraktas som svag.

Gemensamt för Sandra, Rickard, Lisa och Leif är att de är medlemmar i Svens-
ka kyrkan men väljer en borgerlig vigsel. De har också en svag relation till kyrkan 
och flera av dem har en negativ bild av organisationen.60 Sandra väljer bort den 
kyrkliga vigseln delvis på grund av dess religiösa karaktär. Att religion kan vara 
ett motiv till att välja bort en kyrklig vigsel visar sig också i tidigare studier, där 
personer som inte önskar en kyrklig vigsel säger att det känns fel att gifta sig 
kyrkligt när man inte är troende och att det vore hyckleri att göra så (Liljas Stål-
handske 2009:135). Hur kan det komma sig att de religiösa inslagen är så tydliga 
och avgörande för somliga (Sandra) medan de knappt verkar beröra andra (Mår-
ten)? Och vad är det som gör att de kyrkliga och borgerliga paren betonar så olika 
aspekter av Svenska kyrkan? Medan Andreas talar om vikten att föra den svensk-

60 Sandra var aktiv i kyrkan där hon bodde tidigare men är det inte på sin nuvarande ort.
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kyrkliga relationen vidare i släkten anser Rickard att kyrkan har tappat i förtro-
ende, vilket gör att han inte vill fortsätta att vara medlem. 

En tolkning är att de kyrkliga respektive borgerliga paren representerar de två 
olika typer av relationstyper som religionssociologen Per Petterson (2000) tar 
upp i sin avhandling; en kollektivt	orienterad relationstyp och en individuellt	
orienterad.61 För de kollektivt orienterade uppfattas relationen till kyrkan som 
en relation till den svenska traditionen, kulturen, historien och till den egna 
släktgemenskapen. Personerna i den andra gruppen har ett mer individuellt 
perspektiv på kyrkotillhörigheten. Man tillhör kyrkan för att man har en person-
lig vinning av det på något sätt (2000:323). Pettersson hävdar att bedömningen 
av tjänsternas kvalitet är beroende av vilken relationstyp individen omfattar. De 
kollektivt orienterade har en tendens att separera upplevelsen av relationens 
kvalitet från upplevelsen av tjänsternas kvalitet. En negativ upplevelse av kvali-
teten påverkar inte nämnvärt förhållandet till kyrkan eller tillhörigheten. Rela-
tionen i sig har mervärden som är så värdefulla att man har svårt att avstå från 
den. De individorienterade lägger däremot större vikt vid den personligt upp-
levda nyttoaspekten av kyrkan och bedömer därför tjänstens kvalitet mer ratio-
nellt utifrån vilken nytta den haft för individen. De värderar alltså tjänstens 
kvalitet mer utifrån hur tjänsten faktiskt har upplevts, medan de kollektivt 
orienterade betonar kvalitetsfaktorer som har att göra med den livslånga relation 
de har till Svenska kyrkan, bl.a. genom deltagande i olika övergångsriter som 
vigseln (2000:353). Det individuella perspektivet blir särskilt framträdande i 
Rickards och Sandras citat. I Lisas och Leifs fall blir det tydligt att även sociala 
och ekonomiska faktorer har betydelse för val av vigselform. Men samtliga har 
ett individuellt perspektiv på medlemskapet.

Utifrån nämnda perspektiv kan sägas att paren i den kyrkliga gruppen repre-
senterar den kollektivt orienterade relationstypen medan de medlemmar som 
väljer en borgerlig vigsel är individuellt orienterade. Med tanke på att de subjek-
tiverade värderingarna ökar och att samhället avtraditionaliseras allt mer är det 
troligt att den senare gruppen medlemmar ökar (Liljas Stålhandske 2005:127). 
Liljas Stålhandske ser allvarligt på situationen och hävdar att det innebär att 
många inte får sina rituella behov tillfredsställda av kyrkan. Pettersson diskute-
rar däremot inte alls vilka konsekvenser de olika relationstyperna får för relatio-
nen mellan kyrkan och dess medlemmar. Eftersom det relationella perspektivet 
är centralt i tjänsteteorin anser jag att en sådan diskussion hade varit önskvärd. 
Istället antar Pettersson att majoriteten svenskar tillhör den kollektivt oriente-
rade relationstypen (2000:341). Med detta antagande lämnar han en reflektion 
kring relationstypernas konsekvenser åt sidan. Jag anser en sådan vara nödvän-
dig (se vidare kap. 9.6).

61 Jämförbara relationstyper beskrivs av Bromander (2004) och Liljas Stålhandske (2005).
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Syn på tradition
Tradition är ett begrepp som används flitigt av både forskare och andra i samband 
med riter och ritualisering, ofta utan att tydligare definiera vad man menar med 
det. Begreppet är centralt även i flera av mina intervjupersoners berättelser om 
sina bröllop. De som gifter sig kyrkligt lyfter fram traditionen som en avgörande 
faktor till att de har valt kyrklig vigsel. De tillhör den kollektiva relationstypen, 
som jag presenterat ovan. För de individualistiskt orienterade medlemmarna har 
riternas koppling till traditionen däremot liten relevans. Riterna måste upplevas 
som betydelsefulla för den egna individen för att dessa personer ska använda 
dem. Annars väljer paren en borgerlig vigsel, vilket också blir tydligt i kom-
mande exempel. Däremot diskuterar de sitt val av vigselform med det ”traditio-
nella bröllopet” – ett stort kyrkbröllop med specifik karaktär – som utgångspunkt. 
Dessa förhållningssätt uttrycks även i tidigare forskning. De par som i Knuts 
(2006) studie gifte sig kyrkligt motiverade sina val av vigselform med bl a tradi-
tion. De borgerliga paren uttryckte däremot en önskan om att vara icketraditio-
nella (Knuts 2006:167-169).62 

Kyrkliga brudpar om tradition

När de kyrkliga brudparen talar om tradition nämner de dels (1) en personlig 
aspekt som refererar till en sedvänja inom släkten och bland vänner att gifta sig 
kyrkligt, dels (2) en historisk aspekt som handlar om den kyrkliga vigseln som 
en del av den svenska kulturen (jfr Gustafsson Lundberg 2007). Dessa aspekter 
kommer också fram i studier av ungas tankar kring kyrklig vigsel (Liljas Stål-
handske 2009:134-135). Syftet med att gifta sig kyrkligt är att göra på samma 
sätt som tidigare generationer gjort. Religionspsykologen Maria Liljas Stålhand-
ske hävdar att det är ”ett syfte vars psykologiska värde inte ska föraktas i en tid 
av rotlöshet och bristande kulturell förankring” (2009:140). Andreas (K) säger 
så här när jag frågar honom om vad det är som gör att han vill gifta sig kyrkligt:

AndreasK1: Traditioner är ju hemskt trevligt. Ja men det är trevligt med jul, det är 
trevligt med det man har i familjen. Det är någonting speciellt med att utföra en 
ritual på ett sätt som människor har gjort … väldigt snarlikt i alla fall som människor 
har gjort under lång tid. Och att ha de som är nära och kära, både släkt och vänner, 
samlade. Och kyrkan är en plats där vi har varit samlade till den här typen … så det 
passar väldigt bra in. 

Andreas tar upp både den historiska och den personliga aspekten av tradition 
när han talar om det betydelsefulla i att genom den kyrkliga vigseln dels få möj-
lighet att utföra en ritual på ett sätt som människor har gjort under lång tid, dels 

62 Resultatet framkommer i en bilaga till Knuts avhandling, där kyrkliga respektive borgerliga brudpar 
presenteras. Knuts gör ingen närmare analys av detta.
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att i samband med vigseln samla släkt och vänner i kyrkan. Begreppet tradition 
innefattar här en känsla av att vara en del av ett sammanhang, både på ett per-
sonligt och på ett kulturellt plan. Många religionssociologer tolkar uttalanden 
om traditionens betydelse för deltagandet i en rit som ett uttryck för religiositet. 
Den franska religionssociologen Danièle Hervieu-Léger hävdar att religion fung-
erar som ett kollektivt minne vilket bärs vidare från generation till generation 
genom bland annat deltagandet i riter (Hervieu-Léger 2000:125-126).63  Hon 
beskriver gemenskapen och traditionen som kärnan i det hon upplever vara 
meningen för den troende: att vara en del i ett sammanhang (2000:77-79). Uti-
från samma förståelse av nutida religiositet bygger religionssociologerna Anders 
Bäckström, Per Pettersson och kyrkovetaren Ninna Edgardh Beckman en ”nord-
isk religiös modell”. Författarna beskriver en ”osynlig religion” (2004:158), vilken 
blir synlig vid onormala situationer, som vid högtider (exempelvis vigslar) och 
kriser. Även här är traditionsbegreppet centralt för förståelsen av nutida religio-
sitet och rit (2004:62). Tidigare citat visar att Andreas däremot inte kopplar ihop 
den kyrkliga vigseln med religion. Sociala relationer och anknytningen till den 
svenska kulturen är istället central för honom. Andreas utökar sitt sociala kapi-
tal genom att samla släkt och vänner till vigseln, där betydelsefulla relationer kan 
knytas och förstärkas (jfr Bourdieu & Wacquant 1992:119).

Den historiska aspekten av tradition är enligt Catherine Bell en del av ritens 
traditionalistiska karaktär. Bell definierar traditionalism som ”the attempt to 
make a set of activities appear to be identical to or thoroughly consistent with 
older cultural precedents” (1997:145). Enligt Bell är traditionalismen en bety-
dande faktor i ritualiseringen. Andreas säger att vigslar har gått till på liknande 
sätt under lång tid och det verkar vara viktigt för honom att vara trogen dessa 
sedvänjor. Jag anser vidare att citatet kan tolkas som att Andreas vill följa normen 
för vad ett ”riktigt” bröllop är. Den kyrkliga vigseln har därigenom ett starkt 
symbolvärde. Genom att gifta sig kyrkligt förefaller Andreas uppleva att han ger 
uttryck för en slags svenskhet. Den kyrkliga vigseln är för honom en del av den 
svenska kulturen och följer den form som han menar att svenskar har använt 
under lång tid, kanske i århundraden. Detta kulturella perspektiv kommer bland 
annat fram i Unni Wiig-Sandbergs (2006) studie av begravningsgudstjänsters 
kvalitet, där det konstateras att en begravning som upplevs anknyta till den 
svenska kulturen också uppfattas ha god kvalitet. Med Bourdieus terminologi 
kan sägas att Andreas, genom att gifta sig kyrkligt, stärker sitt kulturella kapital.

Religionssociologen Ina Rosen (2009) kommer fram till en liknande förstå-
else i sin avhandling om religionens och trons betydelse för människor i det 
moderna samhället. Enligt Rosen ingår exempelvis kyrkliga vigslar i ett socialt 
område (social sphere) där religiösa institutioner och enskilda individer möts. 

63 Hervieu-Léger definierar religion som “an ideological, practical and symbolic system through which 
consciousness, both individual and collective, of belonging to a particular chain of belief is constituted, 
maintained, developed and controlled” (Hervieu-Léger 2000:82). 
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Där kan traditioner, värderingar, attityder, normer osv. utvecklas i mer eller 
mindre strukturerade former (2009:153). Det sociala området finns alltså ur 
detta perspektiv mellan de religiösa institutionerna med sina fasta trossystem å 
ena sidan och enskilda personers individualiserade religiositet å den andra. 
Området kan enligt min uppfattning förstås som en del av ett socialt fält, så som 
Bourdieu beskriver det. Att gifta sig kyrkligt är en del av det kollektiva habitus 
som råder i fältet, liksom de värderingar, attityder och normer som utvecklas där 
är det. Den som gifter sig kyrkligt utökar sitt kapital och stärker därigenom sin 
position inom fältet.

Det gäller även Carolina (K) som gifter sig med Olle i samband med att dottern 
Miranda döps. Så här säger Carolina när jag frågar henne hur hon tänker kring 
att vigseln är en gudstjänst:

CarolinaK1: Ja, alltså det känns som sagt mer som att det är en tradition. Att det blir en 
kyrklig ritual kring det, eller … kyrklig handling. Jag lägger inte så stor vikt vid ord 
om Gud och Jesus. Vi väljer ju att ha fler sånger som vi har valt själva, hellre än att 
det skulle vara olika psalmer och sådär. Ja, det är mera att det känns liksom fint att 
det är traditionellt. Men annars så lägger vi egentligen ingen vikt vid att det är just 
kyrkligt. Men vi är som sagt döpta själva båda två, konfirmerade. Det känns som att 
det skulle vara lite konstigt att inte låta Miranda få den biten också. Sedan är det ju 
självklart någonting hon får välja sedan, när hon blir större. 

Den personliga aspekten av tradition är viktig för Carolina. Hon och Olle är 
döpta och konfirmerade och detsamma verkar gälla andra i Carolinas släkt. När 
hon säger att det skulle kännas konstigt om inte dottern skulle ”få den biten” är 
min tolkning att hon syftar på medlemskapet och relationen till Svenska kyrkan. 
Hon önskar att sedvänjan ska leva vidare. Samtidigt betonar hon att handlingen 
inte har någon religiös betydelse för henne. Det är det symboliskt kulturella och 
sociala värdet som betonas. Carolina tillhör den kollektiva relationstypen för 
vilken Svenska kyrkan som kulturell identitet är av stor betydelse. Utförandet av 
de kyrkliga riterna är ett kollektivt uttryck (Petterson 2000).

Den osynliga religion som nämnda religionssociologer hävdar kommer till 
uttryck genom människors deltagande i riterna verkar alltså inte uppfattas som 
religion av de här aktuella intervjupersonerna. Tradition handlar för dem om 
något annat än om religiositet. Jag kan inte tolka deras koppling mellan tradition 
och vigsel som ett religiöst uttryck när de så tydligt själva hävdar motsatsen. För 
övrigt ställer jag mig tveksam till om det empiriska underlag som Bäckström m fl 
använder i sina modellbyggen är tillräckliga för att dra de slutsatser som förfat-
tarna gör kring nutida religiositet.

Att den kyrkliga vigseln har ett starkt symboliskt och socialt värde blir tydligt 
även i Mårtens (K) resonemang:
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MårtenK1: Vi är ju inte speciellt religiösa, om man så säger men det känns ändå som 
en jättefin tradition. Så det är ju traditionen och liksom … ja, att det är så man gör. 

”Det är så man gör”, säger Mårten. Han berättar vidare att många i hans vänkrets 
har gift sig och dessutom gjort det i kyrkan. Detta har påverkat honom att vilja 
gifta sig och det främsta skälet till att det blir just nu är att andra redan har gjort 
det. Det är dags. Att giftermål ”smittar” inom bekantskapskretsen synliggörs även 
i tidigare studier (Jarnkvist 2008:217-218). Vänner och släkt väntar sig också att 
bli bjudna till bröllopet, en aspekt som även i tidigare studier är utmärkande för 
kyrkliga vigslar (Knuts 2006:167-169). Jag förstår att det är så som ett bröllop 
går till i det sociala sammanhang som Mårten är en del av. Återigen är koppling-
arna till Bourdieus habitusteori tydliga. Genom den kyrkliga vigseln utökar 
Mårten sitt sociala och symboliska kapital i det kyrkliga bröllopsfältet (jfr Bour-
dieu 2004:97). Giftermålet är normerande i detta fält och innebär att Mårten får 
möjlighet att knyta betydelsefulla relationer till släkt och vänner. Dessutom 
synliggör citatet den makt som traditionen har. Tradition används som ett sätt 
att ge en aktivitet legitimitet (Bell 1997:149-150). Att vigseln är en tradition 
räcker gott som förklaring för Mårten och behöver ingen vidare argumentation.64 
Giddens (2003) påstår att denna form av legitimering blir allt svårare i en tid 
som, med hans språkbruk, lever efter ”traditionens slut”. Ritualer, ceremonier 
och repetitiva beteenden fyller enligt honom en viktig social funktion. De kan 
leva vidare om de bara någorlunda kan rättfärdigas i förhållande till andra tra-
ditioner och handlingsmönster (2003:55-56). Att Mårten inte tycker sig behöva 
rättfärdiga den kyrkliga vigseln tolkar jag som ett tecken på att denna vigselform 
fortfarande är norm i det svenska samhället. 

Förståelsen av den kyrkliga vigseln som norm blir än tydligare när Cecilia 
beskriver en kyrklig vigsel som mer ”på riktigt” än en borgerlig:

CeciliaK1: Jag har sagt det att ska jag göra det då ska det vara på riktigt! Vi är konfirme-
rade bägge två. Och vi springer inte i kyrkan eller så men jag tycker att ska man gifta 
sig då vill jag göra det riktigt. I kyrkan med vit klänning och hela alltet. Präst och så. 
Men sedan är det inget fel om man vill göra det i borgarhuset eller var man gör det 
någonstans. Det finns ju den lösningen också. Men det har vi aldrig diskuterat utan 
det skulle vara i kyrkan. Eller så sa jag, jag skulle kunna tänka mig utomlands också 
i sådana fall. Men det blir väl inte så poppis hemma om man gör en sådan grej. Min 
syster skulle avsäga sig sin vänskap med mig om jag gifter mig utomlands. ☺ Så. Nej, 
vi har sagt att ska vi göra det, då gör vi det i kyrkan. På riktigt! 

Den kyrkliga vigseln är normerande för Cecilia eftersom den finns i ett rum av 
sociala relationer (jfr Rosen 2009, Bourdieu 2004). Det blir särskilt tydligt då 

64 Traditionen används ofta som legitimering trots att många av nutidens så kallade traditioner har 
tämligen unga ursprung (Bell 1997, Giddens 2003).
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hon tillspetsat säger att hennes syster skulle bryta kontakten om Cecilia gifte sig 
utomlands, eftersom det skulle betyda att systern inte kunde delta i vigseln. 
Kyrkbröllopet är det enda alternativet för Cecilia. Hon känner väl till möjligheten 
att vigas borgerligt men betonar vid ett flertal tillfällen att giftermål i kyrkan är 
självklart för henne och att det innebär att det blir ”på riktigt”. Hon antyder att 
giftermålet enligt Svenska kyrkans ordning automatiskt också inkluderar en 
mängd andra saker än själva vigseln: kyrkorummet, den vita klänningen, de 
många gästerna, de vackra blommorna, den goda middagen osv. Min tolkning 
är att Cecilia menar att ett bröllop inte är ett riktigt bröllop utan alla dessa delar, 
en föreställning som även tidigare studier belyser (Liljas Stålhandske 2009, Knuts 
2006, Åkesson m.fl. 2008). 

Att ett stort kyrkbröllop är norm för Cecilia stämmer väl överrens med Bour-
dieus fältteori. Bourdieu hävdar att habitus bestämmer skillnaden mellan bra och 
dåligt, rätt och fel osv. Men skillnaderna är inte desamma för alla människor. Ett 
visst beteende (habitus) som av somliga uppfattas som stilfullt är för andra vulgärt 
och för ytterligare några rent löjeväckande (Bourdieu 2004:19). Varje individs 
habitus är unikt men det är det sociala fält som personen finns i som avgör om 
hennes habitus utgör ett kapital eller inte. Detta anser jag blir tydligt i Cecilias citat. 
Även om Cecilia säger att det inte är något ”fel” med en borgerlig vigsel har den 
aldrig varit något alternativ för henne. Den kyrkliga vigseln ger uppenbart bättre 
symboliskt kapital inom fältet än vad en borgerlig vigsel gör. Det visar sig också när 
Cecilia berättar om den förväntan som finns på henne från anhöriga att hon ska 
gifta sig kyrkligt. En kyrklig vigsel är det normala bland hennes släkt och vänner. 

Cecilias retorik kan jämföras med den som ofta används för att bekräfta och 
normalisera heterosexualitet i jämförelse med homosexualitet. Genom att för-
kasta homosexualitet bekräftas och normaliseras den heterosexuella normen 
(Nilsson 2001:108). Cecilia bekräftar och normaliserar den kyrkliga vigseln genom 
att säga att en borgerlig vigsel är utesluten för henne och att den kyrkliga är mer 
”på riktigt”. Enligt Bourdieu är detta vanligt. Ritualiseringen gör aktörerna ak-
tiva, vilket skapar engagemang för och identifikation med fältet. Dessutom vita-
liseras ritualiseringen i fältet och gör det starkt i konkurrens med andra fält. De 
olika formerna av ritualisering ingår i det paket av habitus som i varje fält formar 
en enhetlig livsstil, alltså en enhetlig uppsättning av personer, tillgångar och 
praktiker (Bourdieu 2004:19). Därmed är det inte enbart en fråga om sociala fält 
och kapital (klass) utan också om genus. Implicit i Cecilias uttalande ligger att 
enbart de kvinnor som ser ut på ett visst sätt (med vit lång klänning, blommor, 
håruppsättning osv.) är ”riktiga” brudar. Denna form av kvinnlighet utgör sym-
boliskt och kulturellt kapital. Den symboliska dimensionen av genus kommer till 
uttryck i Cecilias citat (jfr Connell 2003).

Att kyrklig vigsel är norm bekräftas även av Lotta (K), som först ville gifta sig 
borgerligt, men sedan gick med på Andreas önskan om en kyrklig vigsel. Hon 
har tydliga bilder av vad som hör till ett kyrkligt bröllop och hur en kyrklig brud 
bör se ut. 
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Karin: Hade du en bild av att ”det är så här jag ska se ut!” ?
LottaK1: Nej. Om man ska gå tillbaka så långt som till när man hade någon Rådhusbild, 

då var det ju absolut: aldrig i livet någon vit klänning! ☺ Men sedan, när vi fattade 
beslutet ändå att det skulle vara i kyrkan och så, då kändes det ganska självklart. Ska 
vi nu göra det, och på riktigt då i kyrkan, då ska det nog vara vit klänning ändå. Och 
då kör vi det från A till Ö liksom☺. Då är det inga … halvmesyrer.

Karin: Är kyrkbröllop mer ”på riktigt” än vad borgerligt bröllop är för dig?
LottaK1: Ja, det är det nog.
Karin: På vilket sätt då? 
LottaK1: Ja, jag vet inte men det är liksom hela grejen. Ja, men då gör man det ”på 

riktigt” (långsamt) på något vis, när man gör det i kyrkan, och att … Ja. För det där 
med borgerlig vigsel det är ju mer att ... känner jag, ja då slipper man ju undan allt 
det här som vi är mitt uppe i nu med förberedelser och allt bestyr och bröllopsmid-
dag och jättestor fest. 

Lotta har svårt att sätta ord på vad hon menar med att det kyrkliga bröllopet är 
mer ”på riktigt” än ett borgerligt. Den vita klänningen är en tydlig markör för vad 
hon uppfattar vara en ”riktig” brudklänning. Genom att bära den bekräftas hon 
också som ”riktig” kvinna. Hon gör genus. Lotta kommer också fram till att det 
”riktiga” bröllopet inkluderar en hel del förberedelser, bröllopsmiddag och en 
stor fest. När Lotta gick med på att gifta sig kyrkligt sa hon inte bara ja till att 
äkta sin make i en svenskkyrklig vigsel utan också till de stora arrangemangen 
runt omkring. Ingående berättar hon i anslutning till citaten ovan om sina val av 
allt från underkläder till blommor och middagsmat. Lottas sätt att tala om det 
kyrkliga bröllopet tolkar jag som tecken på att hon alltid haft denna vigselform 
som norm. En norm som tidigare hade känts ouppnåelig för henne. När hon nu 
ändå väljer den kan det tolkas som ett sätt att stärka hennes position i det soci-
ala fältet. 

Borgerliga brudpar om tradition

De som valt en borgerlig vigsel talar inte alls om tradition utifrån de aspekter 
som de kyrkliga brudparen nämner. Jag ser det som ett tecken på att också de 
borgerliga brudparen ser den kyrkliga vigseln som norm. Den personliga aspek-
ten av tradition (aspekt 1) var framträdande inom gruppen av kyrkliga brudpar. 
En trolig orsak till att de borgerliga inte alls nämner den är att endast ett fåtal av 
parens släktingar och vänner har gift sig och att de som är gifta ofta har gjort det 
i största hemlighet. Det saknas därför förväntningar från människor i parens 
omgivning på att de över huvud taget ska gifta sig, än mindre att de ska bjuda 
gäster till bröllopet. Den historiska aspekten (aspekt 2) nämns inte heller av de 
borgerliga paren. Jag ser det som ett tecken på att de inte ser ett borgerligt bröl-
lop som en del av den svenska kulturen. Ett borgerligt bröllop är för dem inte ett 
uttryck för svenskhet, vilket däremot ett kyrkligt bröllop uppfattas vara bland 
dem som gifter sig kyrkligt. Därmed hamnar/ställer sig de borgerliga brudparen 
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utanför detta fält. De borgerliga brudparen bryter, som jag ser det, med normen 
för vad ett ”riktigt” bröllop är. 

Men även om de borgerliga brudparen inte kopplar ihop borgerlig vigsel med 
tradition ger de ändå uttryck för traditionalism. Många använder samma sym-
boler som man gör vid kyrkbröllop (t.ex. vit klänning, ringar) men väljer i allmän-
het mindre exklusiva varianter. Sandra (B) har erfarenhet från en tidigare stor 
kyrklig vigsel då hon bar en lång vit brudklänning och en stor brudbukett. Vi 
pratar om vad hon har valt att ha på sig den här gången, då hon gifter sig bor-
gerligt:

SandraB1: Nu har jag köpt en vit linneklänning som jag kan använda liksom resten av 
sommaren! ☺ Man kan ju vara fin ändå, utan att det kostar. Ja, men jag känner det 
liksom. Och det är inte jag heller. Det är inte jag som person. Utan nu har jag mer 
köpt kläder som är jag. Och som jag känner mig bekväm i. För det tycker jag också är 
viktigt. Och det är ju liksom som jag säger, det har känts konstigt för det har inte varit 
någonting att planera … just. Och sedan så plötsligt, ”Ja, men … blomma!” liksom. Ja, 
man kan ju inte ha en stor brudbukett det är ju liksom över på kanske tio minuter. 
Men jag har varit och beställt en röd blomma som de ska göra i ordning och så, så att 
det blir hemskt enkelt och så, men ändå liksom … fint. Känns det som. Det blir vi! ☺ 
Det är … precis som vi vill ha det och … inga förväntningar av någon annan liksom. 

En vit klänning och en blomma är givna attribut för Sandra när hon gifter sig. 
De symboliserar att hon är en brud (jfr Connell 2003). Men hon berättar om sina 
val i förhållande till sådant som förväntas finnas vid en ”riktig” vigsel (dyr brud-
klänning och stor blombukett). Sandra försvarar sina val av utsmyckning och 
min tolkning är att hon därigenom försöker sänka värdet på de attribut som 
förknippas med kyrkliga vigslar. Hon har själv gift sig kyrkligt en gång och är väl 
medveten om att de attribut som hör en sådan vigsel värderas högre. Sandras 
glädje över klädvalet bryts mot medvetenheten om att saker och ting hade kun-
nat göras bättre, likt arbetarklasskvinnorna i Skeggs studie som försvarar sina 
torftiga hem (Skeggs 2006:145). 

I fråga om klädsel betonar Sandra betydelsen av autenticitet. En dyr bröllops-
klänning är ”inte jag”, säger hon. I en tid då subjektivitet och autenticitet värde-
ras högt är det en retorik som kan stärka hennes position. Men Sandra visar 
också osäkerhet. Det återkommande ordet ”liksom” tolkar jag som tecken på att 
hon känner sig obekväm i situationen. Det kan bero på att hon vet om att hon 
genom den borgerliga vigseln bryter mot bröllopsnormen. Människor värderar 
hennes handlingar och min tolkning är att hennes val av en enkel borgerlig vig-
sel inte skulle godkännas av samtliga i hennes sociala krets. Att endast ett fåtal 
personer känner till vigseln stärker en sådan tolkning. Hon uttrycker en befri-
else i att kunna genomföra vigseln så som hon själv önskar att den ska vara men 
utrymmet för denna frihet är begränsat. 



133

VaL aV VIGsELform

Sofie (B) har en liknande inställning som Sandra i fråga om vad som passar vid 
en borgerlig vigsel. I kapitel 6 kan läsas att hon ”absolut inte” vill ha någon ”typisk 
brudklänning”, med syfte på de långa vita klänningar i glansigt tyg som är van-
liga vid kyrkbröllop. Men en vit klänning är ändå självklar. Lotta resonerar dä-
remot helt tvärtom. Hon hade först önskat sig en borgerlig vigsel och är tydlig 
med att hon då inte skulle ha burit någon ”typisk brudklänning”. När hon nu 
ändå gifter sig kyrkligt är denna typ av klänning däremot självklar för henne. 
Lisa gifter sig borgerligt men benämner den borgerliga vigseln som ett ”andra-
handsalternativ”, underförstått att en kyrklig vigsel är det första alternativet för 
henne. Hon väljer också många av de attribut som kopplas ihop med en kyrklig 
vigsel, som en ”typisk” bröllopsklänning, av frisör uppsatt hår, professionell 
sminkning, fotografering mm. Min tolkning är att dessa exempel visar att hur 
brudarna än resonerar så utgår de alltid från den kyrkliga vigseln som norm. Det 
är från den de tar spjärn i diskussionerna kring sina olika val. Detta behöver inte 
betyda att de inte är nöjda med en borgerlig vigsel. Men uttalandena uttrycker 
att kyrklig vigsel är norm, inte bara i det kyrkliga bröllopsfältet, utan även i det 
stora övergripande bröllopsfältet (av vilket borgerliga och kyrkliga vigslar är 
underfält).65 Ida Marie Høegs studie av ritualisering vid barns födelse visar att 
det kyrkliga dopet på motsvarande sätt är normerande inom detta fält (Høeg 
2009). Exemplen i avsnittet ovan är alla hämtade från kvinnor som gifter sig 
borgerligt. Det är också symptomatiskt att det är i intervjuerna med kvinnorna 
i dessa par, och inte med männen, som den kyrkliga vigseln som norm synliggörs. 
Det kan förstås som ytterligare ett tecken på att det är kvinnorna, som bröllopens 
centralgestalter, som tydligast känner av och påverkas av normerna. Ur ett ge-
nusperspektiv kan konstateras att den diskursiva makten (Connell 2003) är 
synlig i flera av kvinnornas berättelser då de berättar om sina önskningar att vara 
en ”riktig” brud.  

Att ett visst habitus är norm betyder inte att alla försöker eller ens önskar att 
utföra en handling som stämmer överens med normen. Eftersom en individs 
habitus formas utifrån det fält hon finns i så upplevs den form av rit som gäller 
inom hennes fält ofta självklar. Jag tänker mig att förhållandet är detsamma som 
för begreppet ”familj”. Liksom Bourdieu beskriver, och som jag diskuterar i ka-
pitel 5, anses en ”normal” familj bestå av ett gift par med barn som delar bostad 
(2004:114). Det finns dock många, särskilt i Sverige, som inte lever enligt denna 
ordning. I flera moderna samhällen utgör kärnfamiljen ett undantag i jämfö-
relse med alla sambopar, ensamstående föräldrar och gifta som lever på skilda 
håll. Men alla dessa variationer av familjer har alltid den övergripande normen 
att förhålla sig till. De jämförs ständigt med den ”normala” familjen, utifrån 
vilket stora delar av samhället är format (Adeniji 2008, Andersson 2011). På 

65 Bourdieu skriver både om sociala fält och sociala rum. Jag uppfattar att han här syftar på samma sak. I 
”Praktiskt förnuft” (2004) fokuserar han de skillnader som finns mellan de ”symboliska underrummen” 
i vilka människor finns.
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motsvarande sätt är den kyrkliga vigseln normerande inom bröllopsfältet, även 
om majoriteten svenskar nuförtiden inte vigs enligt denna ordning. 

Önskad karaktär på vigsel
Vid beskrivningen av kyrkbröllop talar intervjupersonerna i termer av ”romantik”, 
”högtid” och att det är ”vackert”. Uttrycken känns igen från tidigare undersök-
ningar (Liljas Stålhandske 2009, Knuts 2006). De borgerliga vigslarna förknip-
pas i hög grad med ”enkelhet” och ”intimitet”. Jag vill se vad som ligger bakom 
dessa termer. Vad gör den ena formen av vigsel högtidlig och romantisk och den 
andra enkel och intim? Och vad är det som gör att somliga intervjupersoner 
strävar efter högtid och andra efter enkelhet och intimitet?

Platsens betydelse för kyrkliga brudpar

Kyrkobyggnaden är viktig för de personer som väljer en kyrklig vigsel. Paren 
önskar en kyrka med ”rätt” stämning och känsla. Det ska vara högtidligt (utan 
att kännas stelt), romantiskt och nära. Valet av kyrka är för de flesta jag har in-
tervjuat givet. De väljer den kyrka de har mest anknytning till. Ofta är det kyrkan 
på orten där de nu bor, och där flera av dem även vuxit upp. Några har sökt efter 
en speciell kyrka eller plats att vigas vid. Även tidigare forskning lyfter fram 
kopplingen mellan kyrkliga riter och kyrkobyggnaden (Bromander 2005, Pet-
tersson 2000, Bäckström 2000, Bäckström m.fl. 2004, Knuts 2006 samt Åkesson 
m.fl. 2008). Bäckström mfl (2004) skriver att ”byggnaderna är bärare av lokal 
kulturidentitet (kulturgeografisk faktor) samtidigt som byggnaderna rymmer 
viktiga emotionella minnen” (2004:60). Mina intervjupersoner bekräftar de 
”emotionella minnenas” betydelse när de säger att det har betydelse för dem att 
vigas i samma kyrka som de själva är döpta och konfirmerade i eller där deras 
barn är döpta. Så här resonerar Cecilia (K) kring val av kyrka:

Karin: Det var ingen tvekan om att det skulle vara M-stads kyrka?
CeciliaK1: Nej, jag har sagt det att jag vill gifta mig här. Vi bor ju här och jag är uppvuxen 

här. Det känns ju som så då. Jag är konfirmerad i M-stads kyrka. Dock inte med den 
prästen som ska viga oss, utan det var Bo Svensson som jag gick som konfirmand hos 
då. Det är ju så länge sedan☺. Vi har aldrig pratat om någon annan kyrka. Jag skulle 
ha kunnat tänka mig i så fall mammas kyrka i G-stad. Det hade kunnat vara häftigt. 

Karin: Vad är det för speciellt med den kyrkan?
CeciliaK1: Jag tycker att den är jättefin. Och min mormor och morfar ligger ju där nere 

på den kyrkogården. Och jag har ju tillbringat mina somrar där nere. Så det skulle 
väl ha kunnat vara en rolig grej då kanske i sådana fall men, nej, det kändes som att 
det var M-stads kyrka. 

För Cecilia har hennes personliga historia betydelse för val av kyrka. Hon väljer 
att gifta sig i den kyrka som finns på den ort där hon själv är uppvuxen, där hon 
är döpt och konfirmerad och även har låtit döpa sin son. Uppväxten har format 
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hennes habitus. Valet hade annars varit kyrkan i moderns hemort, där Cecilia 
tillbringat många somrar och där hennes morföräldrar ligger begravda. 

Monica (K) lyfter fram kyrkobyggnaden som symboliskt kapital:

Karin: Var valet av kyrka givet för dig? 
MonicaK1: Nästan var det det. Men jag kommer ju från Förorten, så mitt alternativ hade 

nog varit Förortens kyrka. Å andra sidan så bor vi ju i M-stad nu och allting. Så då 
kände vi ändå att, nej vi tar M-stad. Och då var den gamla kyrkan given. För att jag 
tycker att den är söt och mysig, när det är en liten kyrka.

Karin: Att det över huvud taget skulle vara i kyrkan, var det någonting som var självklart 
för dig? 

MonicaK1: Ja, det var det faktiskt. (svarar direkt) Bröllop är kyrkan. Även om jag inte är 
liksom religiös eller … vi går inte i kyrkan på det sättet. Men ändå tycker jag att det är 
… ja, extra högtidligt eller hur jag ska kalla det. Och att det på något vis ändå hör ihop. 

”Bröllop är kyrkan”, säger Monica. Enligt henne symboliserar kyrkan högtid och 
Monica önskar en högtidlig vigsel. Med Bourdieus terminologi kan sägas att en 
vigsel i kyrkan utgör symboliskt kapital i det sociala fält som Monica finns i (jfr 
Bourdieu 2004:97). 

Kyrkans storlek har betydelse för flera av paren. Den mest populära kyrkan 
att gifta sig i på orten som här är aktuell är en liten medeltidskyrka, här refererad 
till som ”gamla kyrkan”. Intill denna ligger en stor, ”ny” kyrka. Flera av paren 
anser att den nya kyrkan inte är lika stämningsfull som den gamla eftersom den 
nya är så stor. Den kyrkliga riten och kyrkorummet främst används för att skapa 
stämning. 

Betraktandet av kyrkan som religiös helgedom ger en känsla av högtid. 
Några kvinnor som gifter sig kyrkligt tycker att det blir speciellt att säga ”ja” 
inför Gud. Jag frågar Cecilia (K):

Karin: Det här med att det är i en kyrka, ni brukar inte gå i kyrkan säger du. Du har varit 
där ett fåtal gånger men … det är en kyrka det är en präst och ni lovar någonting inför 
Gud och hur känner du inför den delen?

CeciliaK1: … Jag vet inte. Jag har nog inte tänkt så mycket på den biten så att säga (ef-
tertänksamt). Men då har man lovat varandra inför något stort. Tycker jag. Det är 
ungefär som att man svär inte i kyrkan heller. Då liksom blir det på riktigt liksom. 
Det känns mera allvarligt. Jag vet inte hur jag ska säga det med ord. Jag menar, det 
är säkert jättefint att säga ”ja” till varandra på klipporna ute på Skälludden också 
men jag tycker att det blir liksom lite bekräftat när man gör det i kyrkan sådär. Om 
man nu ska gifta sig i kyrkan. Om man har valt det alternativet. 

Cecilia förknippar kyrkan med ”något stort” vilket gör den till en plats där man 
inte uppför sig hur som helst. Men svaret på min fråga kommer efter en stunds 
tystnad. Cecilia säger att hon inte har tänkt på ”den biten”, alltså den religiösa 
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dimensionen, tolkar jag det som. När jag efterfrågar den ger Cecilia mig ett svar. 
Tidigare forskning visar att intervjupersonen säger det han/hon anser vara 
viktigt eller förväntar sig att forskaren vill höra (Sandberg 2007:171). Jag pekar 
på en religiös dimension och fyller kyrkorummet därigenom med något som 
Cecilia inte själv säger sig ha reflekterat över. Med min fråga avslöjar jag mina 
egna värderingar och det är efter en så riktad fråga svårt att tänka sig att Cecilia 
hade svarat annat än att det är något speciellt med kyrkorummet. Därmed inte 
sagt att Cecilia inte menar det hon säger, men svaret är troligen påverkat av 
frågan.

 Den ”bekräftelse” som Cecilia talar om i citatet ovan har enligt min mening 
främst med relationer att göra. Kyrkan är en plats där släkt	och	vänner	samlas 
för en gemensam ritual, en aspekt som även Andreas uttrycker. 

Cecilia säger också att löftet	om	trohet	blir	extra	starkt	när	det	ges	i	kyrkan 
med föräldrar och syskon närvarande, en uppfattning som Gustafsson Lundgren 
(2007) bedömer som vanlig bland brudpar. 

Ett av de kyrkliga brudparen har valt bort kyrkan. De gifter sig istället i en 
trädgård. 

CarolinaK1: Vi har valt att ha det utomhus. Det är kanske ingenting som jag har tänkt 
sedan förut, utan då har man väl mer kanske tänkt sig att det … ja, men i en kyrka. 
Som är vanligast. Ja, men det är någonting som vi har kommit fram till sedan. (…) 
Vi har känt båda två att vi är väldigt mycket för sommaren … sommarmänniskor och 
att man, ja men vi vill liksom gifta oss på sommaren. Och sedan kom vi på det här då 
att man kanske skulle gifta sig utomhus för det har man ju hört talas om och läst om 
kanske någon som har gjort också men det skulle ju vara lite annorlunda och jättefint 
också känns det som. Och då var vi faktiskt ute på det här stället då i M-stad, där vi 
ska vara, redan förra sommaren. När vi hade Miranda i magen. Och då sa vi redan 
då att: ”Men det här stället skulle vara jättefint och perfekt passa, där vi kan ha en 
sådan här tillställning.” Och vi kommer som sagt från trakten båda två också och … 
ja, det känns fint att ha det där. Vi tycker mycket om området och vi hoppas att vi 
kommer att hamna där med något hus då så småningom också. 

Carolina (K) hade tidigare tänkt att hon skulle gifta sig i kyrkan men ändrade sig 
med motiveringen att det skulle vara ”lite annorlunda och jättefint” att istället 
vigas utomhus. Paret känner inget särskilt för kyrkan men däremot är det viktigt 
för dem att gifta sig i området. Detta eftersom de båda är därifrån och de önskar 
flytta tillbaka dit så småningom. Det är alltså fortfarande viktigt för paret att det 
blir en speciell plats. De utgår från att det är de själva som väljer. Senare under 
intervjun visar det sig att de har haft besvärligt att få en präst som vill/kan viga 
dem där de önskar. Till slut fick de tag på en pensionerad präst som bor sex mil 
bort. Den främsta anledningen till att paret ansträngde sig för att hitta en präst 
var att de önskade döpa sin dotter i samband med vigseln. Annars hade de kan-
ske valt en borgerlig vigsel, säger de. 
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Jag tolkar Carolinas och Olles val av vigselplats som ett uttryck för det ritualpara-
digm som ritforskaren Catherine Bell tycker sig se i USA och Europa. Ritdelta-
garna värdesätter den personliga upplevelsen av riten allt mer (1997:264). Att själv 
bestämma plats för vigseln blir därför viktigt. Carolina och Olle får anstränga sig 
för att få bröllopet till stånd just där de själva önskar. Och det är de beredda att 
göra. Även övriga kyrkliga brudpar betonar betydelsen av att känna något särskilt 
för platsen de vigs på. Det är givet för dem att välja vilken kyrka de ska vigas i. Även 
om valet ofta blir i den församling de själva tillhör så har de individuella motiv för 
val av just den specifika kyrkan. Yttre kriterier, som att de tillhör församlingen, 
spelar ingen roll för dem. Inställningen att det är individen, och inte yttre faktorer, 
som avgör plats för vigseln är enligt modernitetsteoretiker (t.ex. Beck & Beck-
Gernsheim 1995, 2002, Giddens 2003, 2005b,b, Heelas & Woodhead 2005) 
självklar i ett samhälle som präglas av individualiserade och subjektiverade vär-
deringar. Det viktigaste för individen är att valet är äkta och rätt för honom/henne. 
Platsen ska ”stämma” med brudparens personligheter. Kanske upplevs det också 
som särskilt betydelsefullt i samband med bröllopet, då hela dagen centreras kring 
de två älskande individerna (med betoning på bruden). Utifrån ett sådant resone-
mang är det inte märkligt att allt fler brudpar i Sverige väljer att gifta sig på platser 
utanför kyrkan som de själva har stark relation till. 

Platsens betydelse för borgerliga brudpar

Platsen tycks däremot ha liten betydelse för de flesta som väljer en borgerlig 
vigsel. Flera säger att de vill att det ska vara en fin plats men i övrigt har den 
oftast ingen särskild betydelse. Alla fyra par jag har intervjuat vigs på olika stäl-
len men de flesta har tilldelats platsen av den vigselförrättare de kontaktat. Det 
vanliga är att de inte exakt vet var vigseln ska vara. Vid flera tillfällen har jag mer 
kunskap om platsen än brudparen själva och jag berättar för dem hur platsen ser 
ut. De flesta borgerliga vigslarna i den aktuella staden hålls i ett hus som byggdes 
på 1800-talet. Jag talar med Rickard (B) om lokalens betydelse:

Karin: Att det blev den lokalen … Hade det någon betydelse för dig var själva vigseln 
höll till?

RickardB1: Det är ju bättre där än i ett kontor i Kommunhuset i alla fall. Så det tycker 
jag. Det är ett hus med anor så att … det är ett väldigt fint hus. Men annars så hade 
en annan lokal också gått så att säga. Men hellre det än ett kontor.

Karin: Du vill att den ska ha en viss känsla … lokalen som ni gifter er i? 
RickardB1: Jaa, det tycker jag ju. För det blir ju liksom ett annat, det är ju ett fint hus 

därinne. Det är ju lite stuckaturer och sådär. Jag har ju varit inne och tittat faktiskt 
i de flesta rum där har jag varit och levererat varor. Det är ett fint hus. Och det här 
är väl, jag vet inte riktigt vilket rum det är, men jag misstänker att det är in till höger 
där någonstans. En trappa upp och så in.

Karin: Ja, exakt. 
RickardB1: Ja, då vet jag vilket det är. (…)
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Karin: Där kommer det att vara.☺
RickardB1: Ja. Är det där det är? Ok! Ja. ☺ 

Rickard känner till lokalen sedan tidigare eftersom han har levererat varor dit 
i sitt arbete. Han verkar glad över att få reda på exakt vilket rum de ska hålla 
till i. Till skillnad från prästerna håller de borgerliga vigselförrättarna inga 
obligatoriska genomgångar innan vigseln i den aktuella lokalen. Brudparen 
känner därför sällan till exakt var vigseln ska äga rum. För Rickard är det viktigt 
att lokalen har en viss stil men i övrigt har platsen ingen betydelse, säger han. 
Det verkar inte heller som att han har tänkt på att det kan vara möjligt att 
välja en egen plats när man gifter sig borgerligt. Han tar det rum som tilldelas 
honom. Det är som att Rickard sätter sig/finns i en position av underläge i 
förhållande till vigselförrättaren medan Carolina och Olle hävdar sin rätt gen-
temot densamma. För de senare är det självklart att de ska gifta sig på den plats 
de själva önskar och de ser till att få sin vilja igenom. Rickard tar det han får. 
Hur kan det komma sig att det är en sådan skillnad i förhållningssätt? Kanske 
har det delvis en strukturell förklaring. Med utgångspunkt i Bourdieus habitus-
teori har jag tidigare hävdat att det kyrkliga bröllopet utgör kulturellt kapital. 
Det har därmed en maktposition i förhållande till andra bröllop. De kyrkliga 
brudparen får som delar av det kyrkliga bröllopsfältet också del av den makt 
som kapitalet utgör. Förhållandet är det motsatta för borgerliga brudpar som 
likt Rickard finner sig i positionen av underläge. Jag diskuterar liknande förhål-
landen i kapitel 9.

Men alla inom det borgerliga bröllopsfältet reagerar inte likadant. Lisa och 
Leif (B) hade helst velat gifta sig i en kyrka men väljer av olika skäl ändå en 
borgerlig vigsel. Lisa säger att den borgerliga vigseln är ett ”andrahandsalter-
nativ”. Hon hade helst önskat sig ett kyrkligt ”prinsessbröllop” och min tolkning 
är att hon vill göra den borgerliga vigseln så lik ett sådant bröllop som möjligt. 
Hon väljer exempelvis attribut som är kopplade till kyrkbröllop (som en vit lång 
klänning, blommor mm.). Kanske är önskemålet om att göra bröllopsdagen så 
speciell som möjligt en av orsakerna till att paret väljer en annorlunda plats för 
vigseln. Den sker på den klippa vid en sjö där paret tidigare förlovat sig. Val av 
plats kan liknas vid de kyrkliga brudparens dragning till den kyrka som de har 
en personlig relation till. Utifrån Bourdieus teori kan Lisas och Leifs egna val 
av plats och tillägnande av attribut som kopplar till kyrklig vigsel förstås som 
en del av en strategi för att komma närmare det kyrkliga bröllopsfältet (jfr 
Broady 1990:181-182). 

Urban (B) gör däremot inga ansträngningar för att komma närmare det kyrk-
liga bröllopsfältet. Kyrkobyggnaden och den kyrkliga liturgin, som i det kyrkliga 
bröllopsfältet förknippas med högtid, är enligt Urban mest bara besvärande.66 

66 Med liturgi menar jag här de handlingar (t.ex. bön och sång) som enligt given föreskrift utförs vid 
vigseln. (www.saob.se)
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Så här säger Urban när vi talar om hans tidigare erfarenheter av vigslar:

UrbanB1: Jag har varit på ett bröllop bara och det var i kyrkan det. Och det var ju ganska 
långdraget och tradigt där i kyrkan. Det blir ju det. Det här kommer liksom gå fort. 
Då får man åka hem i stället och ha trevligt. Ja, med familjen och så då. 

Habitus bestämmer vad som upplevs som positivt och negativt, rätt eller fel. I 
det borgerliga bröllopsfältet ligger inte fokus på själva vigseln som rit och det är 
helt okej att säga att man vill få den överstökad så fort som möjligt för att kunna 
åka hem och ha det trevligt där. Ett sådant uttryck skulle, som jag ser det, inte 
vara gångbart inom det kyrkliga fältet, där man lägger ner mycket tid och enga-
gemang på såväl val av kyrka som utformning av vigseln och där ett borgerligt 
alternativ närmast verkar uppfattas som oseriöst.

Några av dem jag har intervjuat som gifter sig borgerligt har varit gäster vid 
små kyrkbröllop med endast ett fåtal gäster men har inte alls tyckt att det har 
känts bra. ”När de ändå var i den där stora kyrkan hade de väl kunnat berätta för 
släkten i alla fall att de gjorde det”, säger Sandra (B) på tal om små kyrkbröllop. 
De präster och borgerliga vigselförrättare jag har talat med bekräftar att de 
stora bröllopen är kyrkliga medan de borgerliga är små. Det finns exempel på 
motsatsen men de är i klar minoritet i den medelstora svenska stad och mindre 
ort som min undersökning koncentrerar sig kring. Att de intervjuade känner sig 
obekväma med att vara få personer i en stor kyrka tolkar jag som ett tecken på 
att de inte är vana vid att vara i kyrkan vid andra tillfällen än när många män-
niskor är samlade där, som vid bröllop, begravningar och dop eller kanske någon 
gång runt jul. De associerar kyrkan med stora folksamlingar och det känns märk-
ligt för dem att vara så gott som ensamma i en ofta stor och pampig kyrka.

Önskad storlek på vigseln
Ett kyrkbröllop är tydligt förknippat med många gäster. Några av dem i min 
studie som gifter sig borgerligt har stora fester en tid efter vigslarna men samt-
liga vigslar är små och av privat karaktär. Vid den största borgerliga vigseln är 
15 gäster närvarande. Vigseln hålls utomhus. Övriga har enbart ett fåtal vittnen. 
Vid de kyrkliga ceremonierna är 40 – 60 gäster närvarande. Tre aspekter verkar 
vara särskilt viktiga vid valet av antal gäster: (a) hur mycket pengar brudparet är 
berett att spendera på bröllopet, (b) förståelsen av bröllopet som en offentlig 
eller privat handling samt (c) hur bekväm bruden och brudgummen är med att 
stå i centrum för andras blickar. Den andra och tredje aspekten är i vissa fall nära 
relaterade till varandra.

(a) Bröllopets omkostnader

Bröllop kan bli kostsamt och tidigare studier visar att många (45 procent) unga 
samboende anser att det är för dyrt att gifta sig. De som väljer giftermål kommer 
i något högre grad än övriga samboende från intakta familjer med god ekonomi 
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(Jarnkvist 2008:217). De brudpar som i den här studien har valt en kyrklig vigsel 
(och därmed många gäster) säger sig ha en budget på 50 000 – 90 000 kronor 
för bröllopet. Flera tycker att det är dyrt med bröllop men de är samtidigt eniga 
om att det är värt pengarna. Ingen verkar ha övervägt att ha ett litet bröllop med 
endast ett fåtal gäster. Ett av paren har kuvertavgift istället för att gästerna ger 
presenter. Därmed täcks en del av kostnaderna. Övriga par säger att deras för-
äldrar bidrar med pengar, förutom det de bekostar själva. I de intervjuades berät-
telser om bröllopskostnader är sociala relationer till framför allt föräldrarna 
centrala. Bröllopet är en angelägenhet även för dem och föräldrarna bidrar 
ekonomiskt till festligheterna.

Ingen av de som gifter sig borgerligt uppger att de får ekonomiskt bidrag från 
föräldrar eller andra. Lisa och Leif (B) säger att om de hade haft tillräckligt 
mycket pengar för att ordna ett stort kyrkbröllop så hade de tänkt över det alter-
nativet. Nu gifter de sig borgerligt och uppskattar att bröllopet kostar omkring 
10 000 kronor. Det är den högsta siffra som något av de borgerliga paren uppger. 
Sandra (B) har tidigare gift sig kyrkligt och säger att ”Jag har redan haft en stor 
fest, nu vill jag spendera mina pengar på något annat!”. Det är ett av skälen till 
att hon nu väljer en borgerlig vigsel. Den relationella dimensionen till föräld-
rarna är här så gott som helt frånvarande, vilket ur ett narrativt perspektiv gör 
den särskilt intressant. I motsats till de kyrkliga paren förväntar sig de borger-
liga inte alls att få några ekonomiska bidrag från sina föräldrar. Dessa känner 
oftast inte ens till att bröllop planeras.

Det är troligt att även parens ekonomi har betydelse för hur mycket pengar de 
är villiga att spendera på sina bröllop. Utbildningsnivån är hög bland paren i det 
kyrkliga bröllopsfältet som antagligen också har bättre inkomster än paren i det 
borgerliga fältet. Skillnaden i kostnader för bröllopet är inte unikt för min studie. 
Även i etnologen Eva Knuts (2006) avhandling om konsumtion och bröllop kan 
man se att de par som väljer kyrkliga bröllop har en större budget än par som 
väljer borgerlig vigsel, detta trots att Knuts enbart har studerat par med stora 
bröllop (2006:167-169).

(b) Offentlig eller privat vigsel

För de par som gifter sig kyrkligt är vigseln utan tvekan en offentlig handling. 
Relationer och gemenskap är centrala teman i deras berättelser. De bjuder in 
sina gäster flera månader i förväg för att vara säkra på att så många som möjligt 
kan komma till bröllopet. Flera par har skapat hemsidor på Internet om bröl-
lopet. Hemsidan är en informationssida för gästerna men genom att den läggs 
ut på Internet blir den också tillgänglig för fler. Vigseln är en bekräftelse inför 
gästerna att paret är seriöst i sin relation, vilket bland annat tidigare citat av 
Cecilia (kap. 5.2) visar. Flera säger också att det finns förväntningar från såväl 
släkt som vänner på att bli bjudna till bröllopet. Så här säger Andreas:
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AndreasK1: Jag har ju en ganska stor familj. Jag har tre syskon och ett gäng med sys-
konbarn och vi bor allihop här i M-stad och umgås hela tiden. Så att det är en väldigt, 
väldigt tight familj. Så att liksom snuva dem på bröllop har liksom aldrig varit aktuellt 
för mig. Vi har pratat länge, även redan förra sommaren om bröllop och då ville Lotta 
bara gå iväg och gifta sig borgerligt. Bara gå iväg någon dag ungefär. Men, för mig 
är det liksom mer det här att jag inte kan ”snuva” familjen på den delen. Sedan hade 
jag kunnat strunta i att ha fest eller vad det nu är för någonting. 

Andreas ville inte gifta sig utan sin familj närvarande. Som familj räknar han sina 
föräldrar, syskon och syskonbarn. Till bröllopet kom slutligen totalt ett 50-tal 
gäster. Det framgår inte tydligt i citatet ovan, men Lotta hade först önskat att 
bara Andreas och hon skulle vigas borgerligt med två vittnen närvarande. An-
dreas uttrycker klart att ett sådant alternativ aldrig var att tänka på för hans del. 
Även om kyrkan inte nämns här säger Andreas i andra delar av intervjun att det 
är den självklara platsen för honom att samla släkten. Intervjuerna med de kyrk-
liga brudparen visar alltså att den kyrkliga vigseln är en social företeelse, ett 
tillfälle att samla släkt och vänner och samtidigt visa att man menar allvar med 
sin relation. Ur religionssociologiskt perspektiv kan vigseln därmed förstås som 
en del av ett socialt område där värderingar och normer upprätthålls (Rosen 
2009), något jag tidigare också diskuterat. Intervjupersonernas betoning av de 
sociala relationernas betydelse i vigselsammanhanget pekar också på det stora 
bröllopets betydelse för individens sociala kapital (jfr Bourdieu & Wacquant 
1992:119). Relationer skapas och stärks i samband med högtiden vilket kan öka 
det sociala kapitalet. De förväntningar som tycks finnas från släkt och vänner på 
att bli bjudna till bröllopet kan ha med social prestige att göra. Att ha ett stort 
bröllop, liksom att bli bjuden till ett sådant, kan förstås som en statusmarkör 
inom vissa sociala fält.

Situationen är den omvända för de par jag intervjuat som gifter sig borgerligt. 
Att kyrkan betraktas som en offentlig plats dit alla får komma kan för dem vara 
ett skäl till att inte vilja gifta sig kyrkligt. Så här säger Sandra (B):

SandraB2: Om vi hade gift oss i kyrkan och det var någon som hade vetat om det då har 
de kanske kommit och tittat. Om man gifter sig borgerligt då är det mer privat … alltså 
blir du inte inbjuden så går du inte heller. För det vet man ju när man inte har varit 
bjuden på bröllop (i kyrkan) så är det ju folk som går och sätter sig på läktaren för 
att vara med liksom … och titta. Det kommer man ju ifrån genom att göra så här. ☺ 

Sandra ser vigseln främst som en privat företeelse. Flera av dem som gifter sig 
borgerligt har valt att hålla vigseln hemlig. De säger att de skulle ha haft svårt att 
veta vilka de skulle bjuda och inte bjuda till vigseln om den offentliggjorts så 
därför är det enklast att hålla det hemligt tills allt är över. Några berättar om 
bristande relationer till föräldrar eller andra nära anhöriga, vilket gjort valet av 
vilka som skulle vara med vid vigseln komplicerat. Andra ser svårigheter med att 
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samla familj och vänner tillsammans. Några orsaker är att föräldrarna är skilda 
eller att de misstycker till att deras son eller dotter gifter sig.

Medan paren i det kyrkliga bröllopsfältet ser vigseln som ett lämpligt och 
trevligt tillfälle att samla släkt och vänner anstränger sig paren i det borgerliga 
fältet för att hålla vigseln så hemlig som möjligt. Sociala relationer är mer kom-
plicerade för dem i den senare gruppen. En betydande skillnad som finns mellan 
de båda grupperna är att så gott som alla bland de kyrkliga brudparen har gifta 
föräldrar.67 Situationen är den omvända i gruppen med borgerliga brudpar.68 
Det kan därför vara svårt att samla släkten till bröllop. Möjligen kan också själva 
vigseln vara besvärande för somliga familjer, eftersom den kan påminna om det 
förhållande som brutits. Bland de borgerliga brudparen tycks vigseln alltså inte 
fungera som verktyg för att öka individens sociala kapital. Betydande sociala 
relationer skapas och stärks troligen i andra sammanhang. 

(c) Upplevelsen av att stå i centrum 

En människas upplevelser förankras i hennes kropp (Bourdieu 1992:79). Det 
gäller också upplevelsen av att stå i centrum för andras blickar. En kyrklig vigsel 
kan innebära att brudparet får många blickar riktade mot sig. Hur man ställer 
sig till det skiljer sig tydligt åt mellan personerna i det kyrkliga respektive bor-
gerliga bröllopsfältet. De som gifter sig kyrkligt säger att de är nervösa inför 
vigseln men nervositeten är överkomlig. Så här berättar Cecilia (K):

Karin: Hur känner du annars omkring själva vigseln? 
CeciliaK1: Ja, men det är ju lite nervöst tycker jag. Att man ska liksom snubbla på klän-

ningen, ja det vore lite jag, snubbla på klänningen i gången och störtdyka eller något 
sådant där ☺. Man kan ju få en sådan där blackout kanske, jag vet inte. Jag tror att 
man är ganska nervös. Det blir man i alla fall när man tänker på det.

Karin: Det här med att stå inför folk och sådär hur …
CeciliaK1: Nej, det tycker inte jag är något farligt heller. Jag har hållit i lite föreläsningar 

så jag tycker inte sådant är … och det gör nog inte Magnus heller. 

Att snubbla på klänningen eller få en ”blackout” är bland det värsta som kan hända 
för Cecilia. När hon berättar om dessa rädslor byter Cecilia från att tala om sig själv 
i första person till att säga ”man”. Detta kan vara ett tecken på att hon tycker att det 
är besvärande att tänka på och tala om rädslorna. Att förlora kontrollen över krop-
pen är en stor rädsla för många svenskar (Stattin 1990). Men Cecilia låter inte 
denna känsla ta över. Hon säger vidare att hon är tämligen van vid att hålla före-
läsningar så det upplevs inte direkt som skrämmande. Ur ett interpersonellt per-
spektiv (Johansson 2005:284) är min tolkning å andra sidan att hon inte heller 
skulle erkänna för mig om hon hade känt ångest inför det. Det är den avslappnade 

67 Lottas föräldrar är skilda. Alla andra har gifta föräldrar.
68 Ulfs föräldrar är gifta. Övriga har separerade föräldrar.
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inställningen till att stå i centrum, och inte ”rampfebern”, som ger kulturellt kapi-
tal inom det kyrkliga bröllopsfältet, där samtliga är högskoleutbildade.

Lotta (K) är den enda bland dessa par som säger sig vara riktigt nervös inför 
att under vigseln ha allas blickar på sig. Det var också skälet till att hon först 
velat gifta sig borgerligt. 

Karin: Vad var det som gjorde att du från början kände att du helst ville ha ett litet bröllop?
LottaK1: Eh, joo. Det är själva vigselakten. Och den är jag fortfarande jättejättenervös 

för. Jag förstår inte hur jag ska klara av det där. Och ibland så känner jag: ”Men Gud, 
varför sa jag ”ja” till det här ☺ över huvud taget?” Jag bara … jag tycker att det är 
väldigt högtidligt i kyrkan och liksom det är ju en sådan stämning och så bara känner 
jag att: ”Men, ska jag stå där, längst fram och säga saker … som jag ska ha lärt mig 
utantill först? Och så kommer det sitta, hela kyrkan, det kommer vara jättemycket 
folk och så.” Ja, jag bara känner att det är världens press och … det var det jag hade 
velat hålla nere och hålla intimt själva vigselakten … om man säger så. 

Lottas berättelse är trevande och hon skrattar nervöst när hon erkänner att hon 
fortfarande ibland undrar hur hon kunde gå med på att gifta sig kyrkligt. Ämnet 
verkar vara känsligt att tala om. Lotta berättar om den press och nervositet hon 
känner inför att vara i centrum för andras blickar. Hon är rädd för att göra bort 
sig och i hennes beskrivning av sammanhanget är det som om tiden står stilla. 
Det högtidliga kyrkorummet gör situationen än värre. Lotta verkar ha svårt för 
att identifiera sig med dem som utan betänkligheter väljer kyrkbröllopet. Hennes 
habitus stämmer inte helt överrens med det kyrkliga bröllopsfältet. Min tolkning 
är att det därför också var naturligt för henne att föreslå en borgerlig vigsel när 
bröllop först kom på tal. Tidigare under intervjun har Lotta berättat att det inte 
är vanligt i vare sig hennes släkt eller bland vänner att gifta sig, och framför allt 
inte kyrkligt. Hon skiljer sig därmed från övriga som gifter sig kyrkligt. Eftersom 
kyrkligt bröllop inte är norm i det sociala fält som Lotta vuxit upp i hade det för 
hennes del varit ”riskfritt” att välja bort den kyrkliga vigseln. Hon hade genom 
sitt val inte brutit med de normaliseringsordningar som jag uppfattar finns för 
övriga som gifter sig kyrkligt. Men nu har hon valt en kyrklig vigsel. Att välja en 
kyrklig vigsel kan för Lottas del tolkas som en strategi för att få mer symboliskt 
kapital i det sociala fält som den kyrkliga vigseln tillhör och som Lotta troligen 
önskar vara en del av. Detta eftersom hon genom att vigas kyrkligt anammar 
rådande habitus inom det sociala fältet. Hon gör fältets normer och värderingar 
till sina egna (jfr Bourdieu 2004:97).

Jag uppfattar en rädsla hos Lotta för att hon inte ska kunna leva upp till de 
förväntningar som enligt henne finns på en kyrklig brud. De känslor hon här ger 
uttryck för kommer spontant och direkt, utan att hon verkar ha reflekterat kring 
dem. Den habitus som Lotta byggt upp under sitt liv finns nedlagd i kroppen (s.k. 
förkroppsligande) och kommer till uttryck i direkta känslor, tankar och hand-
lingsmönster (Bourdieu 1992:69-70). Lotta har ändå bestämt sig för att gifta sig 
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kyrkligt och säger att hon trots allt känner sig mer förväntansfull än nervös. Jag 
ser det som ett tecken på att hon försöker att anpassa sin habitus efter det kyrk-
liga bröllopsfältet. Nervositeten finns ändå kvar och det är tydligt att den inte 
bara går att lägga ifrån sig. Habitus är anpassningsbar men Lottas känslor sitter 
djupt i hennes kropp och är inte helt enkla att förändra.

Lottas aversion mot att stå i centrum är utbredd bland dem jag har intervjuat 
som gifter sig borgerligt. Åtminstone en i varje par säger att de väljer en borger-
lig (och därmed liten) vigsel, delvis för att de inte tycker om att stå i händelsernas 
centrum. Det är tydligt att dessa personer inte alls är vana vid att stå inför andra. 
De talar om sin rädsla för ”rampljuset” med en självklarhet som jag inte tror är 
möjlig att finna bland majoriteten kyrkliga brudpar. Så här motiverar Urban (B) 
varför de endast vill ha den närmaste familjen med vid vigseln: 

UrbanB1: Ingen av oss gillar ju att stå i rampljuset liksom och hålla på. Nää. Det blir 
mer sådant då i så fall (om man har en stor vigsel). Så det är ju … nä. Det blir bra det 
här bara. Litet och enkelt. Det är ingen som vet om det nästan heller utav vännerna. 

Karin: Är det någonting ni kommer berätta efteråt eller …?
UrbanB1: Ja, eller vi tar det väl allt eftersom man pratar med och träffar dem. Men det 

är ingenting som vi går ut med liksom heller. (…)
Karin: Vill ni ha det hemligt?
UrbanB1: Ja, det är väl mer för att man vill inte att det ska bli så hypat kring det. Så att 

de inte ska bli så att ”oj, jag vill komma!” Jo, men det kan ju bli så. Det bästa är ju att 
berätta det bara dagen efter eller någonting … om det går då. 

Urban använder begreppet att ”stå i rampljuset” när han beskriver vad det är han 
inte tycker om med stora vigslar. Den som står i rampljuset har allas blickar på 
sig och det är inte möjligt att gömma sig. Det är uppenbarligen en skrämmande 
känsla för honom och han säger att Hillevi känner detsamma. Hillevi anger dä-
remot inte det som skäl till att ha en borgerlig vigsel. Hon pekar istället på de 
ekonomiska aspekterna, att paret inte har råd med ett stort bröllop. De olika 
uppgifterna behöver inte motsäga varandra. Min tolkning är snarare att Urban 
och Hillevi i sina respektive berättelser förmedlar sin ”förståelse av världen” (jfr 
Ekman 2010:21). För Urban är den sociala utsattheten ett tungt skäl till att välja 
bort ett stort bröllop och för Hillevi är de ekonomiska aspekterna mer avgö-
rande.

När Sandra (B) gifte sig med sin förste man skedde vigseln i kyrkan. Den andra 
vigseln var borgerlig. Så här berättar Sandra efter den andra vigseln:

SandraB2: De som aldrig har gift sig ska nog tänka efter vad de verkligen vill ha ut av 
det. Det tror jag. Gillar man inte att stå i centrum, då ska man nog inte ha ett stort 
bröllop heller. Jag kände det när jag skulle gå in i kyrkan att ”Hjälp! Vad har jag gett 
mig in i alltså? Så nu ska alla titta på mig och det är vi som är i fokus liksom.” Det 
hade jag inte tänkt på innan. Utan då tänkte jag bara liksom på oss som par vad, vad 
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vi skulle förbereda, vad vi skulle göra och sådär. Det var ju en rätt så häftig känsla 
liksom men det där beror på hur man är som person. Varken Rickard eller jag gillar 
att stå i centrum och tycker ibland att det kanske blir lite genant sådär. Så därför så 
passar det här oss väldigt bra. 

Sandra säger att hon vid sin första vigsel i kyrkan slogs av känslan av utsatthet 
när hon klev in i kyrkan. För henne var den mindre och mer intima borgerliga 
vigseln en betydligt lugnare och därför mer tillfredsställande upplevelse. Sandra 
känner sig till freds i det borgerliga bröllopsfältet där det är okej att ha en liten 
privat vigsel. Hon har redan provat det andra fältet och vet att hennes habitus 
inte stämmer med det. 

7.2 Sammanfattning
De jag har intervjuat uppger flera motiv till varför de har valt en viss vigselform. 
Även om motiven är individuella verkar de hänga ihop. Det framträder också en 
tydlig skillnad mellan dem som gifter sig borgerligt och de kyrkliga paren. Jag 
har diskuterat sambandet mellan vald vigselform och individens …: (1) relation 
till Svenska kyrkan, (2) syn på tradition, (3) önskade karaktär på vigseln samt 
(4) önskade storlek på vigseln. 

Relationen till Svenska kyrkan har betydelse för om ett brudpar väljer en 
kyrklig eller borgerlig vigsel. De intervjupersoner som gifter sig kyrkligt är posi-
tivt inställda till Svenska kyrkan och har en förhållandevis stark relation till or-
ganisationen. Valet av vigselform motiveras med att den är en del av en tradition, 
med såväl en personlig som historisk aspekt. De som gifter sig borgerligt är mer 
negativt inställda och har en svagare relation till Svenska kyrkan. Valet av vig-
selform motiveras med att det är fel att gifta sig kyrkligt om man inte har någon 
relation till Svenska kyrkan eller inte tror på Gud. 

Ytterligare motiv till kyrklig vigsel är att den ger en känsla av högtid. Kyrko-
rummet, liturgin och de många gästerna bidrar till detta.  De kyrkliga brudparen 
ser vigseln som en offentlig handling, de känner sig någorlunda bekväma med 
att stå i centrum för andras blickar och är beredda att betala för ett stort bröllop. 
Borgerlig vigsel motiveras med att den är nära och intim. Det som av kyrkliga 
par bidrar till känslan av högtid betraktas av borgerliga brudpar närmast som 
besvärande. De beskriver vigseln främst som en privat företeelse, flera känner 
sig obekväma med att vara i centrum och vill eller kan inte heller betala vad ett 
stort bröllop kostar.

Den kyrkliga vigseln är normerande, både på en kulturell nivå och inom det 
kyrkliga bröllopsfältet. Par som gifter sig kyrkligt anses, såväl av dem själva som 
av de borgerliga paren, gifta sig på ”riktigt”. Detta stärker deras (redan starka) 
kulturella kapital samt deras dominerande ställning i förhållande till de borger-
liga paren.
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8 Dags att säga ”ja”
Slutligen kommer bröllopsdagen, då paren säger ”ja” till ett fortsatt liv tillsam-
mans. Det här kapitlet handlar om vad vigseln betyder, känslomässigt och sym-
boliskt, för de intervjuade. Övriga delar av bröllopsdagen berörs också, även om 
det är vigseln som står i fokus. Jag vill besvara frågan: Vilka känslomässiga och 
symboliska	betydelser	lägger	intervjupersonen	i	vigseln? Hur en person upp-
lever något har att göra med individens och omgivningens förväntningar (Riis & 
Woodhead 2010). Analysen av berättelserna presenteras därför i tre teman: (1) 
förväntningar på vigseln, (2) upplevelser och tolkningar av vigseln samt (3) upp-
levda effekter av vigseln. Den skiljelinje mellan borgerliga och kyrkliga brudpar 
som blev synlig i berättelserna om val av vigselform (kap. 7) framträder även här. 
Framför allt förväntningarna inför vigseln skiljer sig tydligt åt mellan de kyrk-
liga och borgerliga paren. I fråga om upplevelserna visar berättelserna på skill-
nader, inte enbart paren emellan utan även i fråga om kön. Här blir de i kapitel 
6 diskuterade genusstrukturerna åter aktuella. De motiv som intervjuperso-
nerna hade för att gifta sig, och som tas upp i kapitel 5, återkommer i berättel-
serna om huruvida intervjupersonerna upplever att vigseln haft effekt på dem 
och deras parförhållanden eller ej. Teoretiskt rör jag mig mellan olika perspektiv. 
Utgångspunkten är de handlingsorienterade ritteorier i vilka brudparen fram-
träder som kreativa aktörer i en skapande process.  

8.1 Förväntningar på vigseln
Förväntningarna på de kyrkliga respektive borgerliga vigslarna skiljer sig åt, 
framför allt i fråga om möjlighet till personligt uttryck. De har också skilda för-
väntningar på vigselförrättaren. Nedan diskuterar jag kyrkliga och borgerliga 
pars (1) förväntningar och engagemang inför vigseln samt (2) förväntningar på 
vigselförrättaren. 

Förväntningar och engagemang 
De kyrkliga brudparen har över lag höga förväntningar och engagemang inför 
vigseln medan det motsatta gäller för borgerliga par. 

Kyrkliga brudpars höga förväntningar 

De par som gifter sig kyrkligt förväntar sig en personlig vigsel, och inte bara en 
kopia av någon annans vigsel. Samtidigt är de styrda av Svenska kyrkans guds-
tjänstordning och det är viktigt för dem att vigseln sker enligt denna ordning. De 
personliga inslagen, alltså de delar som brudparen själva väljer hur de ska vara, 
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berör framför allt musiken. Paren väljer ingångs- och utgångsmusik, psalmer och 
solosånger som sjungs under vigseln. Även om samtliga par som gifter sig kyrk-
ligt tar del av utformningen av riten så skiljer sig graden av engagemang åt paren 
emellan. Ju mer paret betonar det personliga uttrycket desto mer tid och enga-
gemang lägger de ned på vigseln. Andreas och Lottas (K) val av solosånger och 
psalmer är väl genomtänkta och Andreas berättar att han har arbetat hårt för att 
få dem att låta som han vill. Till en av solosångerna skrev han ett eget orgelar-
rangemang och fick övertala en skeptisk organist att ackompanjera solisten.

AndreasK2: Till slut fick jag henne att spela det också. Hon var väldigt skeptisk från bör-
jan. Hon sa: ”Det här kommer inte att fungera. Det här förstår du ju att det här kommer 
inte att fungera!” ”Det gör det visst det!” sa jag och så ställde jag mig och bevisade 
det genom att jag spelade och sjöng exakt det på pianot på församlingsgården. ☺ 

Andreas berättar stolt om händelsen. Skrattet som följer efter citatet fungerar 
som en förstärkning av det nyss sagda (jfr Marander-Eklund 2007). Händelsen 
kan tolkas som ett exempel på nutidens förnekande av auktoriteter (jfr t.ex. Gid-
dens 2003, Beck & Beck-Gernsheim 2002). Att som lekman försöka påverka 
utformningen av vigseln var troligen otänkbart för tidigare generationer. Idag 
har många präster och kyrkomusiker erfarenheter av brudpars olika önskemål 
om hur vigseln ska vara. Andreas har en hel del egna idéer. Händelsen visar 
också hur betydelsefullt det är för honom att vigseln är autentisk. Att den nämn-
da sången och arrangemanget inte hör till vanligheterna vid ett bröllop bekommer 
honom inte. Bröllopsdagen är hans och Lottas dag, och de ska ha de sånger de 
önskar. Strävan efter autenticitet är ytterligare ett utmärkande drag för nutidens 
människor (Heelas & Woodhead 2005:3-7) och jag tolkar det som att det är 
denna strävan som brudparen uttrycker när de säger att de önskar att vigseln ska 
vara personlig. Det är inte vilka personligheter som helst som ska gestaltas, utan 
just brudparets. Vigseln ska kännas äkta.

Andreas argumentation med kyrkomusikern kan också ses som ett exempel 
på hur kreativa ritdeltagare påverkar vigselns utformning (jfr Comaroff & Co-
maroff 1993). Riten är inte enbart en länk i ett förmedlande av en tradition utan 
skapar också nytt i den tid som är. Även tidigare undersökningar (Pettersson 
2000:293) visar att Svenska kyrkans medlemmar vill vara involverade i guds-
tjänsten. Men att, som Andreas, argumentera mot någon av kyrkans personal är 
ovanligt, åtminstone bland de par jag har träffat. Andreas är även synnerligen 
ambitiös i sin strävan att få den musik han önskar. Förutom nämnda arrangemang 
byter han melodi till en gemensam psalm, i syfte att göra den mer lättsjungen. 
Han övar dessutom in samtliga sånger på gitarr så att han ska kunna sjunga och 
spela dem om någon av musikerna skulle insjukna. Att få vigseln just så som han 
vill ha den verkar vara väldigt viktigt för honom. Hans inställning kan därmed 
också betraktas som ett ytterligare exempel på det ritualparadigm som enligt Bell 
har vuxit fram i USA och Europa (1997:264). 



DaGs aTT säGa ”Ja”

148

Även Carolina och Olle (K) går långt i sin ambition att göra vigseln så autentisk 
som möjligt. Paret bjuder sina gäster till ”en dag i kärlekens tecken”, där dottern 
Mirandas dop sker i samband med vigseln. Dopet är minst lika centralt som vigseln. 
Paret har många egna ambitioner med vigseln (mer om dem senare). Övriga par 
har ägnat åtskillig tid åt att hitta solosånger och annat som de anser passar till 
vigseln, även om deras engagemang inte sträcker sig fullt lika långt som de två 
nämnda parens. Gemensamt för samtliga som gifter sig kyrkligt är ändå en strävan 
efter autenticitet, eller ”personlighet”, som de själva uttrycker det. 

Hur bör detta ritskapande förstås? Vad är det som gör det meningsfullt? Är 
det individuella uttrycket helt enkelt en del av dagens människors sätt att leva? 
Modernitetsteoretikernas kritiker hävdar att människan inte är så individuali-
serad som många påstår. Det finns fortfarande dominerande strukturer som gör 
att individen inte är särskilt fri (se t.ex. Jamieson 1998, Brannen & Nilsen 2003). 
I tidigare kapitel (6 och 7) har genus- respektive klasstrukturer diskuterats.  Kan 
själva ritualiseringen vara påverkad av sådana strukturer? I så fall skulle strävan 
efter autenticitet vara en del av det kyrkliga bröllopsfältets habitus, alltså en norm 
som finns bland dem som gifter sig kyrkligt (jfr Bourdieu 1992:55). Ett kyrkligt 
bröllop som inte ger uttryck för brudens och brudgummens personligheter upp-
fattas inte vara ett ”riktigt” bröllop (jfr Bourdieu 2004:116). Det myckna använ-
dandet av begreppet personlig pekar i en sådan riktning. Genom att följa normen, 
och göra vigseln så autentisk som möjligt, blir den också meningsfull och upplevs 
vara lyckad. Förhållandet blir tydligt först vid en jämförelse med det borgerliga 
bröllopsfältet. Innan jag går vidare med detta vill jag visa på de gränser som ändå 
finns i intervjupersonernas önskan om personliga uttryck.

Kreativitetens gränser

Även om de kyrkliga paren strävar efter att få en personlig prägel på vigseln finns 
det delar av den som paren inte vill lägga sig i. ”Det är så en kyrklig vigsel går 
till”, kan de säga när jag frågar om de vill ändra på något i liturgin eller om de 
vill delta mer aktivt i riten än de pratat om att göra. Enligt Svenska kyrkans vig-
selordning är möjligheten till personlig utformning större än flera av brudparen 
tycks vara medvetna om. Så här säger Mårten (K) när vi under den första inter-
vjun talar om utformningen av vigseln:

Karin: Är det någon som ska läsa någonting eller något sådant? 
MårtenK1: … Näe, av oss två? 
Karin: Ja, eller någon släkting eller så.
MårtenK1: Nej, det har vi inte ens tänkt på. ☺ Brukar man ha så?
Karin: Ja, en del har det.
MårtenK1: Mhm (svagt). 
Karin: Att det är någon som läser något, ibland något bibelord.
MårtenK1: Mhm. Ja, visst ja. Då kan man ha …
Karin: Någons mamma eller pappa eller …
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MårtenK1: Ja, just ja. Mm. Ja, det där hörde vi ju när vi var på den där mässan. För vi 
har ju inte varit och träffat prästen än heller. 

Det är tydligt att Mårten inte vet vad jag pratar om när jag först frågar om läs-
ningen. ”Brukar man ha så?” undrar han, som om han har missat något väsent-
ligt. Troligen har han ingen erfarenhet av textläsning från tidigare bröllop och 
förstår inte riktigt min fråga. Efter hand kommer han på att han har hört talas 
om möjligheten när han var på en temakväll om bröllop som en församling ord-
nat. Citatet visar hur jag under intervjun skiftar roller, från intervjuare till någon 
slags vigselexpert. Detta gör också maktförhållandet tydligt (Johansson 2005). 
Genom att jag ställer en fråga om ett ämne som Mårten uppenbarligen inte direkt 
känner till blir hans okunnighet, och min kunnighet, tydlig. Mårten, som i van-
liga fall under intervjun är väldigt talför, blir fåordig och hans röstvolym sänks, 
vilket kan förstås som uttryck för att han känner att han är i underläge. En sådan 
situation är förstås inte bra för att skapa ett gott intervjuklimat. Mårten förklarar 
sin okunnighet med att paret ännu inte har samtalat med prästen och, som jag 
förstår honom, därför inte har gått igenom hela vigseln ännu. Min tolkning är 
att det uppdagade maktförhållandet mellan mig och Mårten stör honom. Mårten 
är själv högutbildad, vilket kan bidra till hans upplevda missnöje över att visa sin 
okunnighet.

Mårten önskar sätta sin personliga prägel på vigseln i den utsträckning som 
det ”tillåts” enligt prästen och gudstjänstordningen. Utanför dessa ramar vill han 
inte gå. Detta är vanligt bland dem jag har intervjuat. De önskar inte heller att 
prästen ska ändra något i liturgin, trots att de säger att de inte är troende, och 
därför inte bryr sig om de liturgiska delarna. Uttalanden som dessa kan tolkas 
som exempel på det vikarierande	minne som Grace Davie (2000) skriver om (se 
t.ex. Liljas Stålhandske 2009:135). Människor lämnar över till kyrkans represen-
tanter att hålla den religion levande som de själva inte aktivt tror på eller prak-
tiserar. Denna tolkning förutsätter en viss medvetenhet i överlämnandet vilken 
jag är tveksam till om den finns hos människor i allmänhet. Ingen av dem jag har 
intervjuat uttrycker att de låter prästen be i deras ställe, eftersom de själva inte 
tror på någon gud. Den religiösa aspekten saknas helt hos de intervjuade. Det 
handlar om något annat. Ritteoretikern Catherine Bell skulle troligen hänvisa till 
de drag av traditionalisering och invariation som vigseln har. Om vigseln inte 
utförs på det sätt som människor uppfattar att den gjort under generationer är 
den inte en ”riktig” rit (1997:145). Samma tolkning görs i etnologiska studier 
(Åkesson m.fl. 2008:24, 94) och jag bifaller denna tolkning. De som gifter sig 
kyrkligt ställer sig neutrala till vigselns religiösa karaktär. Liturgin är en del av 
riten och berör dem inte (se vidare senare i kapitlet). Det är ändå självklart för 
dem att exempelvis böja knä under förbönen eftersom det enligt deras uppfatt-
ning ”ingår” i den kyrkliga vigseln. Intervjupersonernas resonemang exemplifie-
rar några av ritualiseringens kännetecken; att ritdeltagaren härmar en viss 
handling utifrån kulturella konventioner (Humphrey & Laidlaw 1994). Det finns 
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alltså gränser för hur långt intervjupersonerna uppfattar sig kunna/vilja gå för 
att göra vigseln så personlig (autentisk) som möjligt. Om de skulle sträcka sig 
utanför dessa gränser skulle den kyrkliga vigseln inte längre vara en ”riktig” 
vigsel. Det är också detta jag tolkar att Humphrey och Laidlaw syftar på när de 
skriver att ”an actor both is and is not the author of his or her acts” (2006:279).

Borgerliga pars låga förväntningar 
De par som gifter sig borgerligt förväntar sig en enkel och intim vigsel. Vid in-
tervjuerna före vigseln säger flera att de är glada över att den endast tar någon 
minut och att de inte vill ha musik eller andra inslag. Ett par har på vigselförrät-
tarens uppmaning valt en dikt som förrättaren läser vid vigseln. I övrigt är inget 
av paren delaktigt i vigselns utformning. De lämnar helt över ansvaret till vigsel-
förrättaren. I flera fall vet de inte hur vigseln går till när jag träffar dem vid den 
första intervjun, mer än att den är över på någon minut. Det är arrangemangen 
efter vigseln som är centrala. Sandra (B) har gift sig kyrkligt en gång tidigare och 
minns särskilt upplevelsen av musiken i kyrkan. Nu gifter hon sig borgerligt och 
har inte alls engagerat sig i utformningen av vigseln. 

SandraB1: Jag älskar ju musik. Så för musikens skull så är ju kyrkan fantastisk! Så det 
tycker jag var häftigt, de låtarna vi valde och solister och sådär. Men nu har jag inte 
funderat på det över huvud taget. Jag har fokuserat på festen istället. Att den ska bli 
bra och att folk som kommer ska få en bra upplevelse där. Själva vigseln, det är för 
oss privat och sedan så har vi den här festen och den ska bli rolig. Jag har nog lagt 
mer krut på den tror jag, än att fundera så mycket på ☺ själva vigselakten. 

Sandra betonar här, liksom vid andra tillfällen under intervjun, hur mycket hon 
älskar musik. Den var självkar vid hennes tidigare kyrkliga vigsel men att ha 
något musikinslag vid den borgerliga vigseln har inte varit aktuellt. Hon säger 
att hon vill ha den så enkel som möjligt, och att hon är nöjd med att slippa andras 
förväntningar (se kap. 7). Hennes ändrade förhållningssätt till vigseln kan förstås 
som en markering för att hon nu väljer något helt annat. Hon tar avstånd från 
det sammanhang hon tidigare levde i. Sandra skrattar till i slutet av citatet, som 
om hon kom på sig själv med att inte ha funderat över vigseln. Kanske tycker hon 
att det är lite genant i en intervjusituation där vigseln är i fokus. Gästernas upp-
levelse av festen är central medan själva vigseln tonas ned.

Urban (B) säger att fördelen med borgerlig vigsel är att den går fort, till skill-
nad från den kyrkliga vigseln, vilken han beskriver som ”långdragen och tradig”. 
Med en borgerlig vigsel kan brudparet snabbt åka hem för att umgås med famil-
jen, det som Urban ser mest fram emot på bröllopsdagen. Han önskar inte en-
gagera sig i vigseln utan vill helst få den överstökad så fort som möjligt (se  
kap. 7). Urbans blivande hustru, Hillevi, har i hemlighet planerat att sjunga en 
kärlekssång för Urban på bröllopsdagen. För henne är det självklart att fram-
föra sången vid middagen och inte under själva vigseln. Jag förstår det som att 



151

DaGs aTT säGa ”Ja”

båda i paret ser släktmiddagen efter vigseln som det centrala under dagen (se 
vidare längre fram).

Vad beror det då på att skillnaden i engagemang är så stor mellan de kyrkliga 
och borgerliga paren? Troligen har antalet ritdeltagare betydelse för hur mycket 
brudparet engagerar sig i riten. Den kyrkliga vigseln förväntas vara stor och då 
är det egna engagemanget och det personliga uttrycket självklart. I den lilla bor-
gerliga vigseln finns inte dessa förväntningar. 

 En annan tolkning är att det knappa rituella uttryck som den borgerliga vigseln 
har i sitt grundutförande har påverkat deltagarnas förståelse av hur vigseln bör 
utformas. Vigselformen saknar flera av de rituella karaktärsdrag som präglar den 
kyrkliga vigseln (Bell 1997:139-161).69  Svenska kyrkans ordning är utförlig i li-
turgi och rituella uttryck. Den borgerliga vigseln kan vara över på ett fåtal minu-
ter om man så önskar. Men den kan också broderas ut på många sätt, även om 
de brudpar som jag har intervjuat inte väljer att göra det. Flera känner inte ens 
till möjligheten. Intervjupersonernas önskan om en enkel vigsel kan också förstås 
som ett uttryck för subjektiva värderingar (jfr Heelas & Woodhead 2005:3-7). 
Flera säger att de inte känner sig bekväma i de stora sammanhangen (se kap. 7) 
och valet av en enkel, borgerlig vigsel uttrycker ur detta perspektiv äkthet. Men 
jag tror inte att det alltid handlar om det. När Sandra säger att musiken var cen-
tral vid hennes tidigare kyrklig vigsel men att hon nu väljer bort det för att paret 
gifter sig borgerligt, ser jag det mer som ett uttryck för att Sandra är styrd av de 
normer som finns inom det borgerliga vigselfältet. Hon väljer bort musiken, 
kanske inte främst för att hon själv önskar det, utan för att musikinslag inte pas-
sar in i den mall hon anser finns för små vigslar (vilket här är detsamma som en 
borgerlig vigsel). Möjligen är den avskalade vigselformen alltså inte alltid ett 
medvetet val från brudparets sida utan en anpassning efter rådande normer. Min 
tolkning är att Hillevis val att sjunga vid middagen istället för under vigseln 
också har med normer att göra. De kyrkliga brudparens ambitioner att göra 
vigseln så personlig som möjligt skulle kunna förstås på samma sätt. Strävan 
efter en personlig, respektive enkel vigsel, är ur detta perspektiv en del av det 
kyrkliga respektive borgerliga bröllopsfältets habitus. 

Förväntningar på vigselförrättaren
Prästen som regissör

De kyrkliga brudparen beskriver vigselförrättarens roll med ord som ”regissör” 
och ”kapellmästare”, begrepp som visar hur betydelsefulla prästerna är för de 
kyrkliga paren. Prästen vet hur vigseln ska gå till och hans/hennes roll är att leda 
riten. Flera par anpassar också vigseldatum efter prästens arbetsschema för att 
vara säkra på att få den präst de önskar som vigselförrättare. Samtliga talar i 

69 Ritforskaren Catherine Bell belyser sex karaktärsdrag hos riter: Formalisering, traditionalisering, 
upprepning, regler, sakrala symboler, performativitet.
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positiva ordalag om de präster som upplevs vara ”moderna”, ”personliga” och 
”flexibla”. Tidigare forskning (se t.ex. Pettersson 2000 och Wiig-Sandberg 2006) 
visar liknande resultat. Kommentarerna avslöjar att schablonbilden av prästerna 
är att de är opersonliga, rigida och tråkiga (Pettersson 2000:351). Monica (K) 
uttrycker det så här: ”Jag tycker att det är positivt med präster som känns … vad 
ska jag säga, inte så … prästigt stel, eller hur ska jag uttrycka det? Utan liksom 
tar det med ro på något vis.” Monica och Mårten är mycket nöjda med sin vig-
selpräst. Samma präst hade tidigare döpt parets son och de anpassade vigselda-
tum utifrån prästens kalender, för att vara säkra på att få henne. Monica och 
Mårten beskriver prästen som ”lugn”, ”varm”, ”glad”, ”sansad”, ”modern” och 
”vardaglig”. Flera som gifter sig kyrkligt betonar vikten av att känna förtroende 
för prästen. Cecilia (K) anser det vara ett brudpars rättighet att byta präst om de 
inte är nöjda med honom/henne. Så här säger hon vid den andra intervjun:

CeciliaK2: Man ska ju ha förtroende för prästen, tycker jag. Annars ska man byta. Men 
den här, han var väldigt, väldigt bra.

Karin: Ja. Om ni hade fått ett annat första intryck av honom …
CeciliaK2: Då hade jag bytt (snabbt). Det tror jag. För jag tycker det är en så stor dag det 

här, så man ska vara nöjd. Det är som att föda barn och alltihopa. Alltså är du inte nöjd 
då ska man byta (syftar på barnmorska). Det är ju din dag. …  Ja, men gud, har man 
inte förtroende för prästen, det är ju liksom hela … (engagerat). Det är ju däremellan 
kommunikationen ska vara! Då skulle det ha känts konstigt tycker jag. Men det skulle 
man nog ha känt när man stod där och övade tror jag. Redan där, innan, i sådana fall. 

Cecilia associerar till förlossningsögonblicket och använder det som metafor för 
att beskriva betydelsen av att känna förtroende för prästen. Hon är en tämligen 
nyförlöst mamma och vet att jag har ett litet barn i ungefär samma ålder som 
hennes. Att likna prästen vid en barnmorska är i den aktuella diskursen en stark 
retorisk teknik. Under förlossningen lägger modern sitt barns liv i barnmorskans 
händer, vilket ger barnmorskan ett oerhört stort ansvar. När Cecilia använder 
barnmorskan som metafor möts hon och jag i en gemensam upplevelse och det 
bör för Cecilia inte vara någon tvekan om att jag ska förstå hur viktig prästen är 
för henne. Metaforen ger en rikare förståelse men också en förklaring till hur just 
Cecilias liv har utvecklat sig utifrån hennes personliga erfarenheter. Med hjälp 
av metaforen kan Cecilia ”kondenserat uttrycka en emotionell personlig erfaren-
het” (Ekman 2010:21). Citatet ovan visar vidare att jag väntar med mina följd-
frågor vilket ger Cecilia tid till ytterligare reflektion. Detta är av stor vikt vid 
narrativa intervjuer. Intervjupersonen ska få möjlighet att reflektera kring sig 
själv och sin berättelse (Johansson 2005:255). Cecilia förtydligar därefter bety-
delsen av att känna förtroende för prästen.

Cecilias berättelse är ett exempel på hur dagens individualisering och subjek-
tivering påverkar vigseln. Cecilia betraktar prästen som en tjänsteman som ska 
se till att vigseln blir så som brudparet önskar. Inställningen känns igen från 
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tidigare studier av begravningar, där prästen förväntas leverera en tjänst med 
hög kvalitet (Wiig-Sandberg 2006:72). Cecilia ser som sin självklara rätt att byta 
präst om hon inte är nöjd med den som tilldelats. I det här fallet är hon nöjd och 
beskriver prästen som lugn, vilket är hennes viktigaste kriterium för hur en bra 
vigselpräst bör vara. Prästen ska leda paret genom vigseln på ett lugnt och icke 
forcerat sätt. Samma syn uttrycks av andra kyrkliga brudpar. Prästen ska genom 
sin lugna attityd och goda kunskap om riten också ha förmåga att ingjuta lugn 
hos brudparet. Enligt Eva Vilenius (1997) studie av vigslar i finska Evangelisk 
Lutherska kyrkan är brudparens upplevelser av vigseln direkt relaterade till bland 
annat den tid som prästen ägnat åt dem vid de förberedande vigselsamtalen. Jag 
finner inga sådana tecken i min studie. Men Cecilias citat visar att det förbere-
dande samtalet har betydelse. Då avgör brudparet om de har förtroende för 
prästen eller inte. 

Låg borgerlig förväntan

De som gifter sig borgerligt har inte samma möjligheter att själva påverka vem 
som blir vigselförrättare som de kyrkliga paren har. Antalet borgerliga vigselför-
rättare är litet på de aktuella orterna. Eftersom det generellt sett inte förekommer 
några förberedande samtal inför de borgerliga vigslarna är möjligheterna mindre 
för dessa par att i förväg avgöra vad de tycker om vigselförrättaren. Flera par 
säger att det har liten betydelse vem som förrättar vigseln. De litar till att den 
genomförs på ett bra sätt. Paren har låg förväntan på såväl förrättaren som vig-
seln som rit. Rickard och Sandra gjorde dock ett medvetet val bland de tre för-
rättarna. En upplevt populistisk person valdes bort till förmån för en som av 
paret anses vara mer ”lugn, sansad, stadgad, mogen”. Dessa karaktärsdrag gör 
enligt Rickard vigseln mer seriös. Min tolkning är att det delvis är ritens drag av 
formalitet (Bell 1997:139) som söks av Rickard här. 

8.2 Upplevelse och tolkning av vigseln
Parens skilda förväntningar och engagemang kring vigseln ger återklang i deras 
upplevelser och tolkningar av densamma. Berättelserna fokuserar på det person-
liga uttrycket. Återigen blir skillnaden mellan kyrkliga och borgerliga vigslar 
tydlig i fråga om hur väl de har upplevts ge uttryck för individens personlighet. 

Personlig kyrklig vigsel
Vid de första intervjuerna med par som gifter sig kyrkligt framkommer att det 
för dem är viktigt att vigseln känns autentisk, eller personlig, som de själva ut-
trycker det. Ett av de tydligaste exemplen på hur det personliga uttrycket kan 
visa sig i riten är Carolinas berättelse om hennes och Olles vigsel. Paret valde att 
ha vigseln utomhus, vilket bidrog till att de fick lägga ned extra mycket engage-
mang på utformningen av den. De ordnade exempelvis själva med sittplatser till 
gästerna och dopfunt till barnet som skulle döpas. Med inspiration från filmer 
och bröllopsmagasin förde de också in anglosaxiska traditioner. Så här berättar 
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Carolina när vi efter vigseln ser på bilderna från inledningen av den kombine-
rade vigsel- och dopgudstjänsten:

CarolinaK2: Det var min pappa som gick in med mig. Sist i följet. Det kändes också jät-
tefint och det blev speciellt och man såg ju på gästerna att de också tyckte det var fint.

Karin: Ja. Hur kom ni på den idén?
CarolinaK2: Jag hade väl funderat lite på det. Man har både sett och hört talas om att 

man kan göra det. Att brudens far kommer in. Ja, lämnar över. Olle gick in först med 
Miranda i famnen och sedan hade vi en tärna, och två faddrar till Miranda. Allra först 
kom prästen. Och sedan kom jag och pappa in sist. Det blev jättefint! När vi gick ut 
därifrån, då gick vi ut vi tre då som en familj, när det var klart. Så det kändes som 
att det blev jättebra.  

Karin: Har du varit med på något annat bröllop där de har gjort så?
CarolinaK2: Nej. Det kan väl vara lite amerikanskt tror jag, den traditionen.
Karin: I filmer?
CarolinaK2: Ja, det är väl därifrån man har fått det. Och sedan har man väl kanske sett i 

reportage och hört talas om att man kan göra så. Så tycker jag att det är lite kul. Och 
sedan då så visade det sig att även pappa har tyckt att det är lite kul, så han hade väl 
hoppats att jag skulle fråga då. Men mer för att det är en kul sak. Inte att det är något 
väldigt allvar i det. Men det känns lite fint. 

Karin: Tänker du på nån slags symbolik eller vad betyder det för dig att din pappa … ? 
CarolinaK2: Ja, alltså jag tror inte det har någon … eller ☺ inte har någon betydelse, det 

låter fel. Men alltså det var mer att det var fint. Tror jag. Det känns fint, bara så. Inte 
att det var väldigt viktigt på det sättet, utan det kändes fint och lite roligt eftersom 
han tyckte det också.

Karin: Ja. Ni involverar föräldrarna lite grann.
CarolinaK2: Ja. Men inte det här att, ja, nu ska han överlämna mig från sig och vår familj 

till en ny. Alltså, inte på det sättet.
Karin: Ni är ju redan en familj.
CarolinaK2: Ja, precis. Och vi har ju varit tillsammans i många år så inte på det sättet, 

utan mera som en fin grej då. Den respons som vi har fått från gästerna, det är att just 
ceremonin också, det var väldigt fint och personligt och nära och ”att man kan göra 
sådär och utforma den sådär det … ” ja, men det var många som tyckte att det var fint. 

Den förhandling om tolkningsföreträde som i en intervjusituation pågår mellan 
intervjuperson och intervjuare (Johansson 2005:252) blir tydlig i ovanstående 
citat. Jag upplever att Carolina värjer sig för mina frågor om handlingens sym-
boliska innebörd. Hon säger att den är ”fin” och ”kul” men inte särskilt ”viktig”. 
Antagligen har hon inte funderat över symboliken tidigare. Intervjusituationen 
blir ett tillfälle för henne att tänka till, vilket också är ett av syftena med narra-
tiva intervjuer (Johansson 2005:255). Jag försöker komma vidare genom att 
sammanfatta det jag uppfattar henne säga, att hon genom handlingen involverar 
sin pappa i vigseln. Hon bekräftar detta men poängterar att det inte symboliserar 
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att bruden lämnas från en man till en annan. Den maktobalans som finns mellan 
Carolina och mig är därmed blottad. Jag har trängt in henne i ett hörn där hon 
måste börja försvara sina handlingar. För att förhindra detta försöker jag ”lyfta” 
henne igen. Min efterföljande kommentar är ledande, vilket inte är att föredra i 
en intervjusituation. Men den är också ett försök att rätta till en obalans. Caro-
lina bekräftar åter min tolkning och går vidare med att berätta om gästernas 
kommentarer. Hon upprepar att handlingen var ”fin” och berättar att gästerna 
även sagt sig uppleva den som ”personlig” och ”nära”. Samtliga begrepp förstår 
jag som betydelsefulla för Carolina. En holistisk läsning av båda intervjuerna 
leder till denna tolkning. Carolina återkommer till begreppen fin och personlig 
när hon talar om bröllopsdagen, och då särskilt vigseln. Den annorlunda in-
gången gör alltså vigseln autentisk, vilket Carolina eftersträvar. 

Carolinas intention med ritualiseringen är på sätt och vis oviktig. Ett känne-
tecken för en ritualiserad handling är att den är icke-intentionell. Det skiljer den 
från vardagliga handlingar. Även om alla som deltar i en rit har olika avsikter 
med den så blir riten ändå genomförd. Ytterligare ett av den ritualiserade hand-
lingens kännetecken är att den är möjlig att begripliggöra. Individen fyller riten 
med en egen innebörd (Humphrey & Laidlaw 1994:89, 2006:276-278). Med 
nämnda ingång förändrar brudparet inte bara den svenska vigselriten. Carolina 
negligerar också den ursprungliga symbolik som ingången anses ha, att brudens 
far lämnar över sin dotter i mannens ägo. Carolina är väl medveten om denna 
tolkning. Själv vill hon däremot inte tyda handlingen så. Hon verkar uppfatta sig 
själv som en fri och självständig individ. Som jag nyss nämnde förstår jag det 
som att ingången är ett sätt för Carolina att engagera sin pappa i vigseln. Enligt 
Bell beror den ideologiska kraften i riten bland annat på i vilken grad de värden 
som finns uttryckta i riten är levande värderingar i andra delar av det sociala 
livet (1997:252). I förekommande fall är det tydligt att Carolina inte delar de 
ursprungliga värderingar som nämnda ingång anses ha, vilket alltså kan för-
klara hennes negligering av handlingens symbolik.

När Carolina omtolkar ingången ger hon uttryck för kulturell förändring. 
Handlingen lever med sin tid. Möjligheten till omtolkningar gör att en rit kan 
leva genom generationer (Comaroff & Comaroff 1993:xxi). Carolina har hämtat 
idéerna från den amerikainspirerade populärkulturen, vilket blir allt vanligare i 
svenska bröllop (Adeniji 2008). Det gäller allt från planerandet av bröllopen 
(anlitandet av bröllopskoordinatorer och ordnandet av storstilade fester) till 
utförandet av själva riten (vigslar i trädgårdar, faderns överlämnande av bruden 
och brudparets kyss efter vigsellöftena). Trenden kan kopplas till den växande 
upplevelseindustrins (Åkesson & Salomonsson 2010) och populärkulturens ge-
staltning av bröllop. Carolinas och Olles vigsel ser jag som ett exempel på denna 
trend. Att paret gifte sig i en trädgård och att bruden leddes in av sin far har 
redan nämnts. Dessutom lämnade Carolina en ros till sin mamma och blivande 
svärmor under sin väg fram till Olle. Också detta är enligt Carolina en anglosax-
isk tradition som hon tror sig ha inspirerats till genom amerikanska filmer. 
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Men Carolinas berättelse visar ju samtidigt att ingången upplevdes som person-
lig och nära. Hur går det ihop? Kan följandet av en trend vara ett sätt att uttrycka 
sin egen personlighet? Både ja och nej, blir mitt svar. Carolina eftersträvar att 
riten ska spegla vem hon är som person och en möjlig tolkning av ingången är 
att den symboliserar att Carolina står nära sina föräldrar. På det sättet ger den 
också uttryck för hennes personlighet. Men det ”personliga” uttrycket är som 
sagt inte särskilt unikt. Liksom andra brudpar hämtar Carolina och Olle inspira-
tion från omgivningen (här amerikanska filmer) i sin utformning av vigseln. Det 
unika blir allmänt (Åkesson & Salomonsson 2010:116). Genom sitt val av ingång 
visar brudparet att de följer de normer som finns inom det kyrkliga bröllopsfäl-
tet. Deras vigsel är annorlunda, speciell och ur detta perspektiv personlig. Att 
flera familjemedlemmar involveras i handlingen bidrar troligen till upplevelsen 
av närhet och autenticitet. Carolina och Olle framställs som människor som lever 
det ”subjektiva-livet” och följer sina egna inre drivkrafter, något som värderas 
högt i dagens samhälle (Heelas & Woodhead 2005) och kanske särskilt i det 
kyrkliga fältet. Detta ger ritualiseringen mening. ”För att det personliga ska bli 
meningsfullt måste det relateras till etablerade normer och mönster” (Åkesson 
m.fl. 2008:32). Den kyrkliga vigseln innebär en möjlighet att utveckla värde-
ringar och identiteter (Rosen 2009) och att ge uttryck för sina känslor (Riis & 
Woodhead 2010). Enligt Åkesson och Salomonsson (2010) är det senare något 
som förväntas av omgivningen. Denna förväntan påverkar också brudparens 
symbolspråk, dramaturgi och gestaltning (2010:55). Carolinas berättelse synlig-
gör ur detta perspektiv att känslouttryck både är individuella och sociala (jfr Riis 
& Woodhead 2010).  En betydande del i detta är att vigseln sker i ett socialt sam-
manhang (jfr Rosen 2009). Att ett flertal människor är närvarande vid riten och 
tillsammans med brudparet och prästen upplever den ”personliga” vigseln och 
dopet är centralt i Carolinas berättelse. Dessa övriga ritdeltagare bekräftar de 
värden som Carolina och Olle utvecklar i riten och min tolkning är att denna 
bekräftelse är av stor betydelse för Carolinas meningsskapande. 

Ritens komplexitet

Det finns en spänning i Carolinas berättelse som är narrativt intressant (jfr Lie-
blich m.fl. 1998). Samtidigt som hon inte vill ge symboliken i pappans överläm-
nande någon särskild tyngd betonar hon densamma i andra delar av vigseln. 
Detta trots att Carolina själv i högsta grad medverkat till att de olika handling-
arna finns med i riten. Det gäller exempelvis utgången, då Carolina efter vigsel 
och dop går ut tillsammans med Olle och dottern Miranda, som en symbol för 
att de är en familj. Som om familjen ”blev till” genom vigseln och dopet. Caro-
lina har tidigare under intervjuerna pekat på denna symbolik med de båda ri-
terna och sagt att den är viktig för henne (se kap. 5.2). Paret ger vigseln en mening 
som har sin grund i deras självupplevda vardag, vilket kan ses som ett tecken på 
ritens kreativitet (Comaroff & Comaroff 1993:xxi). Vigsel och dop befäster den 
redan existerande familjen. Paret frågar inte efter vilken symbolik Svenska kyr-
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kan lägger i handlingarna. Deras personliga upplevelser är istället centrala (jfr 
Heelas & Woodhead 2005, Humphrey & Laidlaw 2006, Bell 1997).

Att Carolina ger de olika symboliska handlingarna olika tyngd ser jag som yt-
terligare ett exempel på ritens komplexitet. För det första är det ur ett deltagar-
perspektiv omöjligt att tala om universella symboler. Att fadern ”lämnar över” 
bruden till brudgummen kan i anglosaxisk tradition ha en viss betydelse och i ett 
annat sammanhang en annan. Praxisteoretiker lyfter fram vikten av att se de 
olika innebörder som riter har i olika kulturer och subkulturer (Bell 1997:83). 
Men det är också möjligt att övriga närvarande tolkar handlingen på olika sätt 
(Humphrey & Laidlaw 2006:274). Individualiseringen leder till större klyftor 
ritdeltagare emellan. Idag saknas en gemensam berättelse och mytologi kring 
vilken de närvarande kan samlas i riten, vilket gör riten mer komplex än tidi-
gare. Som forskare kan man alltså inte ta för givet att ritdeltagarna tolkar riten 
si eller så. Inte heller att de ser riten som en helhet. Tolkning och upplevelse är 
individuell. Ritdeltagare för in nya element i riten, som därmed blir allt mer öp-
pen för olika slags tolkningar. Bell hävdar att alla de faktorer som påverkar hur 
en person och grupp handlar också påverkar uttrycket och förståelsen av en rit. 
Riten står alltid i förbindelse med den världsbild i vilken riten uttrycks. Olika 
tolkningar och rituella uttryck kan således leva sida vid sida (1997:252).

Dessa aspekter anser jag förbises i många religionssociologiska analyser av 
riters betydelse för dagens människor (t.ex. Hervieu-Léger 2000, Davie 2000, 
Bäckström m.fl. 2004). Där presenteras en tämligen statisk bild av rit och ritua-
lisering. Ritens funktion är enligt författarna att kommunicera de bestämda 
symboler och meningar som finns inbyggda i den (Hervieu-Léger 2000:125-126, 
Bäckström m.fl. 2004:161). Bäckström beskriver Svenska kyrkan som förvaltare 
av transcendenta värden, mening, traditionstillhörighet och trygghet. Kyrkans 
riter lyfts i sammanhanget fram som ett gott exempel på religionens roll som 
arena för kommunikation mellan individ och kollektiv, offentligt och privat samt 
transcendens och immanens (Bäckström m.fl. 2004:161). Bäckström m.fl. förut-
sätter att det finns en länk mellan religion, tro, praktik och institution. Min 
studie går på tvärs med ett sådant resonemang. I likhet med Rosen (2009) häv-
dar jag att det i dagens individualiserade och differentierade samhälle inte är 
möjligt att förutsätta en sådan länk. Istället för att, som Bäckström m.fl. gör, 
framställa Svenska kyrkan som förvaltare och den kyrkliga riten som förmed-
lare av bestämda värden vill jag istället fokusera på den förändringsförmåga och 
kreativitet som ritualiseringen kan innebära. I en tid som präglas av reflexivitet 
är det troligt att ritens ursprungliga värden ifrågasätts (Giddens 2003). Därför 
går det inte, anser jag, att hävda att den kyrkliga riten innehåller en enhetlig 
mening eller symbolik. Istället för att fastna vid vad riten eventuellt förmedlar 
till deltagaren anser jag det vara av större betydelse att visa på vad deltagaren 
upplever och själv uttrycker i riten. Endast då är det möjligt att nå en ökad för-
ståelse för ritualiseringens mening för dagens människa. Det är också först då 
som det är möjligt att tala om kommunikation. Jag anammar praxisteoretikernas 



DaGs aTT säGa ”Ja”

158

förståelse av riten som framför allt en speciell handling, skild från vardagens 
handlingar (Bell 1997). Riten överlever tack vare sin förmåga att förändras (Co-
maroff & Comaroff 1993:xxi) och så länge handlingen har betydelse för män-
niskor lever den vidare. Förståelsen av handlingen kan skifta från individ till 
individ, det är själva ritualiseringen som är central (Bell 1997, Humphrey & 
Laidlaw 1994, 2006). 

Att böja knä
Tidigare har jag beskrivet hur flera kyrkliga brudpar uttrycker en traditionalistisk 
förståelse av riten då de säger att de inte önskar någon förändring av liturgin, 
även om de själva inte tror på eller ens bryr sig om vad prästen säger och gör. 
Förhållandet styrks av intervjupersonernas berättelser efter vigseln. Liturgin (t 
t.ex. förbönen) stör inte brudparen men är inte heller något de reflekterar över. 
Paren lyssnar inte riktigt på vad prästen säger utan tänker mer på annat. Vid min 
andra intervju med Lotta (K) såg vi på en video av vigseln under tiden som vi 
talade om den. Så här svarar Lotta på min fråga om det kändes att böja knä un-
der förbönen:

LottaK2: Det är klart att man är väl inte van, men i kyrkorummet så gör man ju det. Man 
har tagit nattvarden någon gång och …. Ja, så det kändes inte speciellt konstigt. Och 
just då var det ju mera att man tyckte … (videon visar hur prästen för ett ögonblick 
fastnar med handen i håret på bruden och brudgummen, egen anm.) ☺ Prästen 
fastnade med handen i hårsprejen och …

Karin: Ja☺
LottaK2: Och hur ska jag kunna kliva upp utan att kliva på klänningen och …? Det var 

mer de där praktiska ☺ detaljerna som man funderade på då. Inte att det var konstigt 
på något vis att ställa sig på knä. Det kändes ganska naturligt. 

Lotta berättar att hon under förbönen är mer koncentrerad på praktiska detaljer 
än på den för henne ovana känslan av att böja knä. I kyrkorummet är det natur-
ligt att böja knä, säger hon, utan att vidare reflektera över den religiösa innebör-
den i handlingen. Knäböjandet är en självklar del av vigseln och sker närmast 
med automatik. Lotta och jag skrattar roat åt när vi på videon ser hur prästen 
fastnar med handen i brudens och brudgummens hår. Händelsen tydliggör för 
mig det speciella sammanhang som förbönen av brudparet finns i. Det centrala 
i Lottas berättelse är hennes fokusering av hår, kläder och uppförande. Den re-
ligiösa innebörden av handlingen reflekterar hon inte över. Knäböjandet tillhör 
riten. Mer än så är det inte.

Enligt Catherine Bell (1997) har riter ofta ett drag av naturlighet över sig, 
precis som Lotta beskriver. De är något man bara gör. Handlingarna behöver 
inte förklaras eller försvaras. Bell finner orsaken till riternas upplevda naturlig-
het i deras drag av performativitet och traditionalisering. Den performativa 
handlingen skiljer sig från den vardagliga och det skapas en konstgjord värld 



159

DaGs aTT säGa ”Ja”

inom vilken deltagarna tar plats. Handlingen utspelar sig i en performativ miljö, 
som vid kyrkans altare eller i ett utsmyckat rum i rådhuset. Även om miljön är 
annorlunda än den som deltagarna normalt finns i så upplevs den inte vara 
märklig. Därigenom blir de ovana handlingar som utförs där också självklara 
(Bell 1997:167-168). Knäböjandet vid altaret upplevs självklart för Lotta eftersom 
det sker i kyrkan. Handlingens symbolik reflekterar hon inte över. Istället är hon 
mer koncentrerad på praktiska saker, som att prästen förstört hennes frisyr och 
hur hon ska kunna resa sig upp igen utan att kliva på klänningen. Lotta beskriver 
knäböjandet som en del av riten, utan vilken den inte blir en ”riktig” rit. Hand-
lingen är en del av ritens traditionalisering och invariation (jfr Bell 1997:145). 

Ytterligare ett av ritens kännetecken är att den är icke-intentionell, alltså att 
ritdeltagarens intention med riten är oviktig för dess genomförande (Humphrey 
& Laidlaw 1994:89, 2006:276-278). Även detta blir tydligt i Lottas berättelse. 
Hon utförde vigseln och blev gift, trots att hon troligen inte hade samma inten-
tioner med vissa handlingar som exempelvis prästen hade. Därmed är Lottas 
berättelse också ett exempel på att hur mycket en ritdeltagare tar till sig av den 
ursprungliga symboliken beror på hur väl den stämmer överrens med den världs-
bild som råder i individens kontext (Bell 1997:81-83). Det är inte säkert att ri-
tualiseringen över huvud taget upplevs som meningsfull för individen (Humph-
rey & Laidlaw 2006:274). Just i fråga om själva knäböjandet verkar Lotta inte se 
någon mening i handlingen, utöver att den är en del av vigseln.

Mårten (K) tycker att det kändes konstigt att böja knä:

MårtenK2: Det känns ju lite konstigt. Alltså, det var ju, är ju lite konstigt sådär. Men det 
… (suckar) ja, det känns ju lite ovant.

Karin: Men ni ville göra det ändå? För ni hade väl kunnat välja att stå kvar? 
MårtenK2: …
Karin: Eller var det inget som ni diskuterade?
MårtenK2: Nej, det var inget som vi diskuterade egentligen. ”Och sedan går ni ner på 

knä” och så. Ja, men vi måste ju följa kyrkans regler. … Hon frågade ”Vill ni stå eller 
vill ni …?” ”Ja, men hur gör de flesta?” ”Ja, men de flesta går ner på knä. Det blir 
lite mer allvar då”. ”Ja, men då gör vi det”. Det känns ju ovant att göra det men det 
kändes ju inget fel heller liksom. 

Citatet innehåller suckar, pauser och narrativa vändningar som gör mig upp-
märksam i formanalysen (jfr Johansson 2005:286). Jag tolkar uttrycken som 
signaler på att Mårten är besvärad. Orsakerna till det kan vara flera. Han kanske 
har svårt att uttrycka känslan av att böja knä eller så tycker han att jag frågar 
efter onödiga detaljer. Antagligen minns han först inte heller hur beslutet om 
knäböjandet togs. Mårten börjar med att beskriva handlingen som en av kyrkans 
regler som han som ritdeltagare har att rätta sig efter. Efter en kort stunds reflek-
tion minns han samtalet med prästen då hon säger att det är valfritt men att 
knäböjandet är vanligast och medför en känsla av ”allvar”, varpå paret väljer 
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denna variant. Mårten säger att det kändes ”konstigt” men ”inget fel heller” att 
böja knä. Han har ingen annan tanke kring handlingen än att utföra den på rätt 
sätt, att följa kyrkans regler, vilket är en typisk inställning för människor vid 
ritualiseringar (Humphrey & Laidlaw 1994:89, 2006:276-278). Mårten och Mo-
nica hade samma vigselpräst som Lotta och Andreas och även Mårten kommen-
terar handpåläggningen. Så här säger han när vi ser en bild från den: ”Och här 
tog hon i rejält. Här tänkte man: ”Herregud, sabbar hon frisyren?”. Liksom 
Lotta fokuserar Mårten på sitt eget utseende. Han är upptagen av att vara i cen-
trum för andras blickar. Någon religiös innebörd av handlingen nämner han inte. 

Neutral borgerlig vigsel
Det personliga uttryck som nämnda kyrkliga brudpar önskar få i vigseln kommer 
i Urbans och Hillevis (B) fall fram vid den efterföljande middagen hemma hos 
paret.70 Hillevi sjunger då Marie Fredrikssons sång ”Ännu doftar kärlek” till 
Urban och Hillevis mamma läser en dikt som hon själv skrivit om brudparet. 
Under intervjun efter bröllopsdagen frågar jag Hillevi om det är någon stund 
under bröllopsdagen som känts särskilt viktig för henne. Hon säger: ”För mig 
blir det ju då när jag sjöng och sedan när mamma läste dikten. Och sedan är det 
själva ceremonin och när de kommer med bilen.” Hillevi räknar upp fyra hän-
delser i tur och ordning som betyder särskilt mycket för henne. De personliga 
uttrycken, sången och dikten, är det som berört Hillevi mest. De är viktigare än 
själva vigselceremonin. ”De som kommer med bilen” är Urbans faster och farbror 
som efter vigseln överraskade brudparet med att hämta dem i en veteranbil. 
Urban nämner samma händelser. Att Hillevi hade kunnat sjunga sången vid 
vigseln verkar hon inte ens ha tänkt på. När jag vid den första intervjun frågar 
om hon önskar ha med någon sång eller liknande vid vigseln säger hon att det 
inte passar med sådana inslag eftersom gästerna inte sitter ned under vigseln. 
Vid den andra intervjun håller hon fast vid att det inte skulle vara något mer vid 
vigseln än det nu var. Hon säger att vigselförrättaren ordnade vigseln bra och att 
hon själv var för nervös för att klara av en längre vigsel. Det faktum att flertalet 
gäster inte förstod att vigseln hade börjat förrän den var över nämner hon endast 
i förbifarten. Antingen bekymrar det henne inte eller så anser hon sig inte ha 
”rätt” att vara arg på vigselförrättaren.

Det engagemang som exempelvis Andreas (K) och Carolina (K) lägger på vig-
seln satsar Hillevi (B) istället på sången under den gemensamma middagen efter 
vigseln. Hillevi säger att hon inte brukar sjunga när hon är nykter och sällan 
offentligt. Att hon väljer ett tillfälle som detta som premiärtillfälle visar hur be-
tydelsefullt det är för henne. Hon sökte på Internet för att finna den sång hon 

70 Det är fullt möjligt att betrakta även middagen efter vigseln och det som där skedde som en form av 
ritualisering. Men i denna studie är själva vigseln central och det är intervjupersonernas upplevelser 
och delaktighet i den som analyseras här. Därmed separerar jag på själva vigseltillfället och övrigt som 
skedde under bröllopsdagen.
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ansåg var bäst lämpad. Dessutom övade hon under minst en månads tid på 
sången innan hon framförde den tillsammans med sin bror. Min tolkning är att 
Hillevis knappa förväntningar på vigseln påverkar hennes engagemang inför den. 
Det enda hon i förväg vet om vigseln är att den går fort. Hon bryr sig inte heller 
om att ta reda på något mer om den. ”Vigseln blir bra som den än blir”, säger 
hon. Det personliga engagemanget läggs istället vid andra tillfällen under bröl-
lopsdagen. Troligen gör detta också att upplevelsen av vigseln inte blev lika stark 
som de mer personliga inslagen under dagen. Enligt Bell beror socialiseringen 
eller den ideologiska kraften i riten på en rad olika faktorer. Det handlar bland 
annat om hur mycket deltagarna är involverade i riten, mängden av rituell repe-
tition, och i vilken grad de värden som finns uttryckta i riten är levande värde-
ringar i andra delar av det sociala livet (1997:252). Urban och Hillevi var knappt 
alls involverade i vigseln och de visste inte hur den skulle gå till. Hillevi minns 
att det vigselförrättaren sa under vigseln stämde med hennes egna värderingar 
men hon säger samtidigt att hon var för nervös för att riktigt lyssna. Den sång 
som Hillevi valde att sjunga för Urban vid middagen var däremot väl genomtänkt 
och stämmer överrens med hur både Hillevi och Urban beskriver äktenskapet. 
För dem handlar ett lyckligt äktenskap om att kunna ”stå ut med varandra”. De 
förväntar sig inget rosa skimmer hela livet. Marie Fredrikssons sång uttrycker 
ett liknande förhållningssätt. 

Bland övriga borgerliga brudpar är det främst Leif (B) som säger sig ha blivit 
känslomässigt berörd under vigseln. ”Det var som på film”, säger han när vi 
talar om ringväxlingen. Lisa beskriver en känsla av overklighet och att hon fick 
påminna sig själv om att ”det är nu det sker!”. Lisa och Leif är också det par som 
engagerat sig mest i vigseln så till vida att de hade valt en särskild plats för den 
och de hade klätt sig i enlighet med vad de uppfattar är ”riktiga bröllopskläder”. 
Förutom präst och stort antal gäster är deras bröllopsdag att likna vid de kyrk-
ligas. Det starkaste intrycket bland resterande borgerliga brudpar är att vigseln 
gick fort. Vid Hillevis och Urbans vigsel uppfattade övriga ritdeltagare inte ens 
att vigseln hade börjat förrän den var över. Brudparets upplevelse av den var, 
som jag diskuterar ovan, inte heller särskilt stark. Rickard och Sandra säger att 
bröllopsdagen inte skiljde sig nämnvärt från vardagen i övrigt. Tvärtom använ-
der Sandra ordet ”normalt” när hon talar om hur hon upplevt vigseln. Rickard 
säger att känslan av bröllopsdagen var att likna vid hans barns födelsedag. 
”Morsan var där och man fick paket”, säger han. Sofia och Josef säger sig ha 
varit lite nervösa inför vigseln men att allt gick bra och att det var fint. Också de 
återkommer till att den gick fort. Berättelserna bekräftar Bells påstående, att 
upplevelsen av vigseln bland annat beror på deltagarens delaktighet och enga-
gemang i den. Ju mer engagemang ett par har lagt ned på vigseln desto star-
kare beskriver de upplevelsen av den. Här är skillnaden mellan kyrkliga och 
borgerliga par tydlig men graden av engagemang skiljer sig även åt inom de två 
grupperna. 
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Erfarenheter av vigselförrättaren
Såväl borgerliga som kyrkliga par berättar om positiva och negativa erfarenheter 
av vigselförrättaren. De kyrkliga paren träffar prästen ett flertal gånger och har över 
lag mer att säga om personen i fråga. Upplevelserna är övervägande positiva men 
det finns exempel på motsatsen, vilka jag inleder följande avsnitt med att diskutera.

Negativa erfarenheter 

De borgerliga paren har liten förkunskap om hur vigseln ska gå till. Det skapar en 
känsla av otrygghet hos flera av dem, om än i olika grad. Endast två personer har 
deltagit i borgerliga vigslar tidigare och även om fler känner andra som har gift 
sig borgerligt verkar de inte ha någon kännedom om hur en sådan vigsel går till.71  
Rickard (B) visste ingenting om vigseln i förväg. Han hade ringt förrättaren tidi-
gare samma dag för att höra om det var något som paret skulle förbereda inför 
den. Förrättaren hade då sagt att det bara var för paret att komma in och att det 
hela skulle vara över på en kvart. Så här återberättar Rickard bröllopsdagen:

Karin: Hur gick dagen till ungefär?
RickardB2: Stressa, stressa, stressa. Hann vi? Ja! Hitta parkering. In. Vad händer? 

(snabbt) ☺ Jag var inte nervös utan det var mer att man inte visste vad som skulle 
hända. Ska jag stå och hålla handen? Ska jag stå här som ett fån eller ska jag agera? 
Jag visste inte vad jag skulle göra. Man har ju inte gått på en rehearsal eller något 
sådant där. Någon övning. Utan det var ju bara ”pang” in, också ut därifrån. Så man 
visste inte gången. Det var väl det som var lite tafatt om man säger så.

Karin: Ja. Hur upplevde du det? Hade du velat ha en genomgång innan? Kändes det 
jobbigt att du inte visste?

RickardB2: Nej … Man kanske skulle ha haft en liten lapp bara. ”Det här kommer ske”. 
Också punkter. Man har ju valt att ha det enkelt men ändå att ha punkter. ”Det här 
kommer att ske: Först kommer vi ställa upp oss, vi får höra lite ur …” vad heter det, 
”lagtexten” eller vad heter det? Och så de stegen som går. Det hade ju räckt med det. 
Och så när det är över: ”Vill ni ha en dikt?” Då hade du vetat exakt. Då hade du kunnat 
öst på och då är man inte så tafatt. När man vet vad man ska göra. Men det är väl det.

Karin: Hur var det att säga ”ja” då?
RickardB2: … Ja, men det var också så här: ska jag säga nu? Ja, ok! Eh, ”Ja!”.☺
Karin: Ja.☺
RickardB2: Jag skulle göra det och det, det visste jag ju om. Det var inte någon fnitterat-

tack eller … utan det …” ska jag säga nu?” (snabbt) eh … ”Ja!”
Karin: Ja.☺
RickardB2: ☺ Osäkerheten om det var där jag skulle säga det eller om jag skulle vänta 

ett tag eller ska jag … Man vart så ställd. Jag visste inte om det var då, senare, efteråt, 
kommer det något mer? (snabbt) Så att det tog ju också lite … (ler) udden av det hela. 

71 Fem av dem har varit med vid en eller flera kyrkliga vigslar.



163

DaGs aTT säGa ”Ja”

Det finns en spänning i Rickards berättelse som är narrativt intressant (jfr Lieblich 
m.fl. 1998). Rickard berättar snabbt, engagerat och med en skämtsam ton om en 
allvarlig situation av utsatthet. Berättelsens form står alltså i kontrast till dess 
innehåll. Jag tolkar hans skratt och lättsamma ton som försök att släta över det 
smärtsamma i upplevelsen (jfr Marander-Eklund 2007). Rickard förstärker 
berättelsen genom att införa en dramaturgisk berättarstil som inte använts tidi-
gare under intervjun. Genom dramaturgin tar han mig med in i berättelsen och 
gör det enkelt för mig som lyssnare att fånga de beskrivna känslorna av stress 
och osäkerhet. Samtidigt ser jag det komiska i situationen och skrattar med ho-
nom. Jag tolkar Rickards ändring av berättarstil som ett uttryck för att händelsen 
har berört honom. 

Vidare skiljer sig inledningen tydligt från övriga intervjupersoners berättelser 
om sina respektive bröllopsdagar. Medan andra väljer positiva ord för att beskriva 
dagen inleder Rickard med ”stressa, stressa, stressa”. Det blir genast tydligt för 
mig att han inte har känt sig bekväm under dagen. Han säger också att osäkerhe-
ten under vigseln tonat ned upplevelsen av densamma och att han önskar att han 
fått instruktioner om vigselordningen. Min tolkning är att Rickard upplever vigseln 
som något av ett prov han inte haft möjlighet att studera inför. Att inte känna till 
ritens gång och de handlingar han skulle utföra var högst besvärande för Rickard. 
Vid vår första intervju verkade han inte ha samma inställning, även om han sa att 
han borde ringa till vigselförrättaren och höra hur vigseln skulle gå till. Rickards 
berättelse tydliggör att ritdeltagarnas kännedom om hur allt ska gå till har bety-
delse för huruvida de ska kunna slappna av och vara riktigt delaktiga under själva 
riten. Den trygghet som kunskapen ger är nödvändig för man ska kunna känna sig 
väl till mods under riten (Liljas Stålhandske 2005:199). Rickard uttrycker en 
känsla av maktlöshet vilket också synliggör den underordnade position som brud-
paret finns i, i förhållande till vigselförrättaren. Även om Rickard kände sig obekväm 
under vigseln protesterade han inte eller bad vigselförrättaren om förtydliganden. 
Detta belyser också de outtalade regler som finns för vilka känslor som tillåts, och 
vilka som inte tillåts, komma till uttryck i ett bestämt socialt sammanhang, här en 
borgerlig vigsel (jfr Riis & Woodhead 2010, Bell 1997). Det är troligen otänkbart 
för samtliga närvarande att någon skulle avbryta vigselförrättaren under en pågå-
ende rit för att be denne förtydliga sig. 

De som gifter sig kyrkligt har en annan utgångspunkt än de borgerliga paren. De 
har träffat vigselförrättaren i förväg och de flesta har på plats gått igenom vigseln. 
Samtliga har också tidigare själva varit gäster vid kyrkliga vigslar och har därigenom 
kunskap om hur en sådan vigsel går till. Vid själva vigseln har alla en agenda att 
följa, vilken de dessutom har skrivit själva. Paren litar också på att prästen ska leda 
dem under vigseln. I ett fall gjorde prästen på ett annat sätt än paret upplevt varit 
överenskommet, vilket ledde till oro för brudparet. Carolina (K) berättar:

CarolinaK2: Eh … det var ju  … (suckar lätt) faktiskt så här att löftet som vi hade valt 
… eh … jag vet inte om det var vi som hade missuppfattat att det löftet var mycket 
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längre och innehöll mycket mer. När vi väl stod där, då började prästen att säga … 
(drar in luft) en massa andra saker som vi aldrig hade hört talas om.

Karin: Jaha?!☺
CarolinaK2: Förutom de här raderna som vi hade tänkt då. Så jag vet faktiskt inte om det 

var det att löftet egentligen var så pass långt eller om det var att han ändå lade till lite 
egna grejer. Så att man vart ju bara ”Oj, oj, oj, vad är det här?”. Men jag tänkte det 
”Ja, det är ju bara att säga efter här!” Ja, det var ju lite nervöst att det var grejer som 
man inte hade övat på och jag tänkte ”nu måste jag verkligen lyssna på vad han säger 
här så man inte säger fel.” Men det var bra och fint och så, men det var inte precis 
det vi var beredda på. Jag vet inte hur det kom sig, men så var det … ☺ i alla fall. 

Karin: Minns du vad det var för någonting som ni fick säga extra?
CarolinaK2: Nej, det var ganska mycket kom jag ihåg.☺
Karin:☺
CarolinaK2: Och det är ingenting som jag har hört talas om utan de här två löftena vi 

fick välja på, då fanns det ju ett som var mera vanligt och traditionellt och så ett då 
som var lite annorlunda och det var det vi tyckte var lite finare så vi valde ju det. Jag 
är osäker på om det är att det egentligen var mycket längre eller att vi kanske bara 
sett de första raderna eller … Jag vet inte. Det är faktiskt några gäster som har sagt 
det också att ”Oj, vad mycket ni fick stå och säga!” Också sa han ganska mycket på 
en gång innan han stannade och sa att man fick säga efter. Det gick bra så att det 
kändes som att det spelar väl inte så himla stor roll men det var inte precis det man 
var beredd på och hade tänkt. Men det var inget vi sa till honom sedan eller så utan 
det var bara att ☺ spela med kändes det som. 

När Carolina berättar om händelsen med de utökade vigsellöftena är hon till en 
början lite tvekande i sitt tal. Som lyssnare finner jag däremot situationen ganska 
komisk och skrattar till lite. Därefter småskrattar Carolina också när hon berät-
tar om händelsen. Min tolkning är dock att hon inte är lika road som jag är. 
Genom mitt skratt tar jag över berättelsen från Carolina. Jag sätter en komisk 
stämpel på berättelsen, vilket hon inte verkar haft för avsikt att göra själv. Det 
är förstås en svaghet hos mig som intervjuare att göra så. Den förhandling som 
en intervju innebär (Johansson 2005:288) blir synlig i citatet. I det här fallet fick 
jag tolkningsföreträde i situationen, även om det inte var min avsikt.

Carolina hade svårt att uppleva närvaro när hon sade löftena. Istället var hon 
fokuserad på att säga rätt saker efter prästen. Ord som hon inte hade hört tidi-
gare. Hon hade därmed små möjligheter att vara en aktiv ritdeltagare. Detsamma 
gäller Rickard (B), i tidigare nämnda exempel. Jag finner det troligt att många 
praxisteoretiker, som betonar ritdeltagarnas aktivitet, utgår från att deltagarna 
är väl medvetna om ritens ordning och känner sig bekväma i situationen, vilket 
dock inte alltid är fallet. Liksom aktörer i en teaterföreställning måste ritdelta-
garna vara väl förberedda för att de ska kunna vara riktigt närvarande under 
riten. Riten ger inte utrymme för spontanitet utan ska gå till på ett visst sätt för 
att upplevas som en rit (Bell 1997, Humphrey & Laidlaw 1994, 2006). Dåliga 
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förberedelser skapar osäkerhet hos brudparen vilket splittrar deras tankar och 
sinnen. Liksom i fallet med Lotta (K) och Mårten (K) visar Carolinas citat på en 
stor medvetenhet om att hon under vigsellöftena är observerad av samtliga när-
varande. Min tolkning är att det därför också blir så viktigt för henne att säga rätt 
saker efter prästen. Hennes egen prestation, och inte det som sägs, är i fokus för 
hennes uppmärksamhet. Att riten har vissa regler som deltagaren har att rätta 
sig efter blir synligt i Carolinas berättelse, liksom i Rickards. Både Carolina och 
Olle, som enligt egen utsago också upplevde förvirring, försökte så långt det var 
möjligt att dölja sina känslor och istället enbart upprepa det prästen sa. Som Bell 
skriver i ett citat av Bloch, det är omöjligt att vara rebellisk i en formell miljö (Bell 
1997:140).

Positiva erfarenheter 

Andra jag har intervjuat har positiva erfarenheter av vigselförrättaren. Det gäller 
särskilt kyrkliga brudpar. Då prästen upplevs vara lugn och personlig, och dess-
utom håller ett vigseltal som är personligt riktat till brudparet, blir upplevelsen 
av inte bara prästen utan hela vigseln särskilt positiv. Tidigare forskning visar 
samma resultat beträffande begravningar (Wiig-Sandberg 2006:72). Andreas 
(K) är en av dem som uttrycker varma känslor för prästen efter vigseln:

AndreasK2: Gunilla skulle nästintill kunna ringa när som helst och be mig om hjälp med 
vad som helst och jag skulle komma, för det är en fantastisk människa. Otrolig! Det 
sa bara ”pang” tror jag för både Lotta och mig. Hon sa själv också ”Jag är klippan 
jag. Ni kan luta er mot mig när det är så. Jag kommer att fixa det här jag”. Så det 
var perfekt! Hennes texter också som hon valde. Och det talet där också, vigseltalet, 
det var så väldigt fint. Hon hittade ju det här att vi firar min födelsedag och Lottas 
namnsdag samtidigt. Det hade hon ju med. Och det betydde mycket. 

Andreas berättar entusiastiskt om sina positiva känslor för prästen. Med en 
holistisk läsning av mina båda intervjuer med Andreas är min tolkning att hans 
känslor bottnar i en upplevd oro för att den blivande hustrun Lotta inte skulle 
klara av den uppmärksamhet som en kyrklig vigsel innebär. Prästens förmåga 
att sprida lugn hos brudparet var därför oerhört betydelsefull i detta fall. An-
dreas positiva upplevelse står i stark kontrast mot Rickards (B) upplevda vilsen-
het. Andreas säger senare att vigseltalet var en av de mest gripande stunderna 
under hela vigseln. Detsamma säger Mårten (K). Vigseltalet är det enda tillfälle 
under vigseln då prästen kan vara riktigt personlig och det berörde Mårten. Så 
här säger han om talet:

MårtenK2: I själva vigselakten så var det det som på något sätt berörde mig mest. För 
det handlade om oss. För resten, det är ju en mall som man hör varje gång. Och då 
är det samma mall för alla. Då spelar det ingen roll vem som gifter sig. Skillnaden 
tycker jag, det var just att nu handlade hela talet, och det var ganska långt ☺ måste 
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jag säga, bara om oss … och vad vi hade upplevt och var vi var och vilka vi var och 
liksom vart vi skulle i framtiden och bla, bla, bla. 

Mårten räknar upp flera teman som fanns med i det personligt riktade vigseltal 
som prästen höll. Även Andreas kunde nämna detaljer från talet som samma 
präst höll vid hans vigsel. Övriga intervjupersoner, som inte haft personligt rik-
tade tal, kunde däremot inte återge något av vad prästen hade sagt. När inter-
vjupersonerna beskriver de mest betydelsefulla ögonblicken under vigseln är 
graden av personliga inslag helt avgörande. Ju mer vigseln förmår uttrycka det 
aktuella brudparets känslor och liv desto mer positivt berörda blir ritdeltagarna. 
Detta kan tolkas som ytterligare ett uttryck för vår tids subjektivering. Riten 
upplevs positiv om den stämmer med individens värderingar och världsbild (jfr 
Bell 1997:252, Heelas & Woodhead 2005:4, Wiig-Sandberg 2006:83). Fokuse-
ringen på den personliga riten är också ett exempel på det nya ritualparadigm 
som Bell beskriver. Rit har kommit att framför allt vara en typ av uttryckssätt, 
där den egna individen är i fokus (1997:241). Subjektiveringen är alltså tydlig 
även i den kollektivt orienterade gruppen. De kyrkliga paren hänvisar till tradi-
tionen som motiv för val av vigselform. Detta har ofta tolkats som ett uttryck för 
transcendens, att individen är en del av något större. Men när själva vigseln 
kommer på tal – förberedelserna för den och upplevelsen av den - flyttar paren 
fokus, från kollektivet till individen. De eftersträvar en ”personlig” vigsel, och 
upplevelsen blir stark i de delar som är riktade till just individen. 

Mäns och kvinnors skilda upplevelser
I kapitel 6 blir det tydligt att bröllopsdagen till stor del är kvinnans dag. Hon 
ansvarar i hög grad för planering och förberedelser för bröllopet och hur hon ser 
ut på bröllopsdagen är centralt för såväl henne själv som hennes omgivning. De 
flesta män har en mer avslappnad inställning till hela arrangemanget. Dessa 
skillnader synliggörs även i intervjupersonernas berättelser om hur de har upp-
levt vigseln och bröllopsdagen i sin helhet. I analysen av Lottas (K) upplevelse 
av förbönen blir det tydligt att fokus ligger på hennes eget utseende och inte på 
själva bönen. Hennes man Andreas var förstås med om samma händelse men 
hans berättelse fokuserar inte på utseendet, mer än att han kände att prästen 
fastnade med handen i det välsprejade håret. Andreas var, som tidigare framkom-
mit, väldigt involverad i utformningen av vigseln och verkar ha fokuserat mest 
på att musiken skulle bli så som han tänkt sig. Lotta nämner istället andra saker 
kring sitt eget utseende som hon tänkt på, som blommorna och känslan av att 
bli betraktad (vilken hon tyckte var mindre nervöst än hon föreställt sig). Att en 
av gästerna inte fanns på plats upptog också en stor del av hennes tankar i början 
av vigseln. Denna gäst hade en del köksansvar vid middagen och Lotta började 
grubbla över vad som kunde ha hänt henne. För Andreas och Lotta är det alltså 
tydligt att de områden där de båda varit mest involverade också är de som vid 
vigseln upptar deras tankar. Detsamma gäller exempelvis Carolina och Olle (K). 
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Carolina har varit väldigt engagerad i utformningen av den kombinerade vigsel- 
och dopgudstjänsten. Efteråt kan hon i detalj redogöra för vilka sånger som sjöngs 
och vad som skedde kring det hon själv varit med och planerat. Däremot minns 
hon inte mycket av vad prästen sagt, mer än att han valde en annan variant av 
löften. Olle återberättar vigseln i mer svepande ordalag. Jag intervjuar Olle efter 
Carolina och har vid Olles intervju redan fått se de bröllopsbilder som han visar 
mig på datorn. Min kommentar och hans svar är talande för Carolinas och Olles 
olika engagemang i vigseln:

Karin: Eftersom jag redan sett bilderna och fått det berättat av Carolina så vet jag redan 
en del så att säga.

OlleK2: ☺ Mer än mig kanske!
Karin:☺. 

Den korta dialogen ser jag som ett exempel på hur en dialog och berättelse alltid 
innebär förhandling. Det är genom förhandling som poängen skapas (Johansson 
2005:252). Min kommentar om bilderna var menad som rent informativ, att jag 
kom med en viss förförståelse eftersom jag redan hade sett bilderna och fått höra 
en berättelse kring dem. Olle omtolkar min kommentar och gör en poäng av att 
det är just Carolina som har berättat för mig. Med en skämtsam ton säger han 
att jag därför kanske vet mer än han själv om vad som hänt under dagen. Jag 
skrattar med honom i samförstånd, även om jag inte menat att anspela på Caro-
linas engagemang. Men under de båda intervjuerna är min tolkning att Carolinas 
åtaganden i bröllopet varit långt mycket större än Olles (se kap. 6.1) vilket be-
kräftas av Olles kommentar. 

Även andra män fäller liknande kommentarer. Det sägs alltid med en skämt-
sam ton men har också en allvarlig botten. Kommentarerna gör tydligt att indi-
videns förberedelser inför riten har betydelse för hur den upplevs. Förberedelser 
skapar trygghet och möjligheten att vara mer mentalt närvarande i riten. Känslans 
av trygghet anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att en ritdelta-
gare ska känna välbehag (Liljas Stålhandske 2005:199). Situationen är uppenbar 
i exempelvis Rickards (B) berättelse där han uttrycker en känsla av olust och 
vilsenhet för att han inte visste hur vigseln skulle gå till. Min tolkning är att ef-
tersom kvinnorna över lag har varit mer engagerade i bröllopsdagen, och ofta 
även i vigseln, är de mer förberedda på vad som ska ske under dagen. De kan, 
åtminstone i teorin, därför vara mer närvarande i det som sker. Samtidigt visar 
exemplet med Lotta att hon har svårt att släppa kontrollen och istället för att ge 
sig hän fokuserar på sådant som hon anser sig ansvara för, vilket för somliga 
kvinnor kan handla om det mesta. Upplevelsen av riten är ur det perspektivet 
relaterad till hur väl en person kan släppa sina ansvarsområden och låta sig 
fångas av ögonblicket, vilket också uppmärksammats i tidigare forskning 
(2005:206). 
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Kvinnor och män om känslor

Mina intervjupersoner berättar också om ett motstånd mot att helt låta sig gå in 
i de känslor som kan fylla dem under vigseln. Egna valda solosånger och person-
ligt riktade vigseltal är exempel på tillfällen då flera uttrycker att de har fått an-
stränga sig för att hålla tillbaka tårarna. Mårten är en av dem. Han säger att 
prästens personliga vigseltal berörde honom mycket och att det var ”kämpigt” 
för honom. Löftesgivningen var ett annat känsligt tillfälle. När jag frågar hur det 
kändes att avge löftena säger han:

MårtenK2: Jo, men det gick bra. Man var ju lite nervös för att man skulle … Marie, 
hon trodde hon skulle grina och hon nästan stod och ☺ höll sig nästan lite sådär. Vi 
tänkte lite så då: ”vi får inte bli …” man kan ju liksom bli hur rörd som helst om man 
börjar tänka för mycket. Man behöver inte tänka hur djupt som helst sådär och allt 
möjligt utan fokusera på …

Karin: På vad som ska göras.
MårtenK2: Ja, men precis. Lite så. ”Nu!” 

I berättelsen försöker Mårten att distansera sig från den känsliga händelsen 
genom att, istället för att tala i första person vilket han normalt gör, tala i tredje 
person och använda begreppet ”man”. Vidare berättar han till en början om sin 
egen nervositet för att, som jag tolkar det, inte bli för engagerad i stunden. Snart 
avbryter han sig själv och går över till att istället beskriva Monicas ansträng-
ningar att hålla tillbaka tårarna. Också detta distanserar honom från det käns-
losamma i händelsen. 

De intervjuade männen använder över lag ett mer distanserat språk när de 
talar om känslosamma händelser. Det blir bland annat tydligt i exemplet med 
Andreas (K) (se längre fram) där han berättar om sången ”Miraklet”. Så snart 
han börjar tala om att han får nära till gråt byter han grammatisk form, från 
första till tredje person. Kvinnorna använder i högre grad första person även 
när de talar om det som är känslosamt. Cecilia berättar om hur hon tänkte när 
hon gick mittgången fram i kyrkan i början av vigseln: ”Så går man fram där 
och jag tänkte: ’Gud, men jag kommer böla!’, tänkte jag. Men, nej jag klarade 
mig hela tiden.” Liksom Mårten vill Cecilia inte gråta under vigseln men hon 
distanserar sig inte från händelsen i sin berättelse, som Mårten och Andreas 
gör. 

Vad beror då denna skillnad på? Min tolkning är att det är svårare för männen 
att tala om känslouttryck som gråt än det är för kvinnorna. Det sägs att män 
gråter offentligt i betydligt högre utsträckning idag än tidigare, en förändring 
som skett under flera årtionden och nu slår igenom även i offentligheten (Eken-
stam 2011) men min tolkning är att det inte stämmer helt med dagens mansbild 
att tala om känslor. Hur det påverkar berättelsen att jag som intervjuar är 
kvinna kan jag inte avgöra. 
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Synliggörande av barnet 
Barnets betydelse för föräldrarnas val att gifta sig beskrivs i kap. 5. I vigseln har 
föräldrarna möjlighet att uttrycka detta, vilket också utnyttjas i olika grad. I mitt 
material synliggörs barnet i vigseln på tre sätt, genom: (a) fysisk närvaro, (b) 
egen medverkan i riten, (c) symbolisk närvaro. Med symbolisk närvaro menas 
här att barnets betydelse för föräldrarnas val att gifta sig uttrycks i vigseln på 
andra sätt än genom barnet som fysisk person. Det kan ske genom att barnet 
exempelvis får en sång tillägnad sig. 

(a) Fysisk närvaro

Samtliga par med barn, oavsett ålder på barnet, betonar vikten av att barnet är 
fysiskt närvarande under vigseln. Flera lyfter fram barnet som den viktigaste 
deltagaren vid vigseln, förutom brudparet självt. Så här säger Sandra (B), som 
när hon nu gifter sig för andra gången önskar en liten privat vigsel: ”Vi är så här 
båda två att: nej, om vi ska gifta oss … det är liksom vi. Det är vår grej. Det är vi 
och barnen!”. Sandras första vigsel var kyrklig med omkring 80 gäster närva-
rande. Nu vill hon ha en mer privat vigsel och hon lyfter fram barnen som de 
självklara deltagarna, förutom henne själv och den blivande maken. Betydelsen 
av barnens fysiska närvaro betonas särskilt av dem som har en liten vigsel. I mitt 
material har samtliga som gifter sig borgerligt små vigslar, med 15 närvarande 
som mest. De kyrkliga vigslarna är förhållandevis stora, med omkring 50-60 
deltagare. I dessa sammanhang beskrivs andra personers närvaro som särskilt 
betydelsefulla, exempelvis syskons och föräldrars.

(b) Egen medverkan

Några av barnen deltar aktivt i vigseln genom att ansvara för ringen/ringarna. 
För Sofia och Josef (B) var barnens upplevelser av vigseln och deras medverkan 
i den viktig. Paret har två barn.  Vigseln var borgerlig och brudparets föräldrar 
var med som vittnen. Så här berättar Sofia efter vigseln:

SofiaB2: Moa höll i ringarna. 
Karin: Jaha. Ja. Det var väl stort för henne?
SofiaB2: Ja. Det tyckte hon var jättespännande. Hon hade den där lilla asken då. Det 

var en lagom uppgift för henne.
Karin: Ja. Hon förstod lite grann av vad det var som hände?
SofiaB2: Ja, hon brukar ju leka det här med att gifta sig. Hon brukar gifta sig med allt 

möjligt då. Med syskonet och … Och så sa vi det: ”Nu är det, det här är på riktigt 
liksom.” ”Jaa!” (entusiastiskt) Så hon tyckte det var väldigt spännande tror jag. 

Den fyraåriga dotterns bröllopslekar nämns av båda föräldrarna såväl vid 
intervjuerna före som efter vigseln och det är tydligt att dotterns möjlighet att 
i vigseln medverka ”på riktigt” varit viktig för dem alla tre. Josef berättar att 
Moa råkade förväxla de två ringarna så att föräldrarna fick den andres ring på 
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sin hand. Josef skrattar gott åt händelsen och ser det som ett lustigt inslag i 
vigseln. 

(c) Symbolisk närvaro

En av de vigslar där barnets symboliska närvaro blir särskilt tydlig är Andreas 
och Lottas (K), i vilken Thomas DiLevas sång ”Miraklet” var viktig för Andreas. 
Så här säger han när vi efter vigseln lyssnar till den videoinspelade sången:

AndreasK2: Här är det! För mig när det gäller musiken så var ju det här det absolut 
viktigaste. 

(Vi lyssnar på solosången)
AndreasK2: Det här har gått från att vara Lottas och min låt till att bli Axels och min, eller 

egentligen; nu är det ju liksom familjens. Nu är det ju vår lilla familj då. Vi tre. Vilmer 
är faktiskt på något sätt exkluderad i det för han har inte den kopplingen med låten 
för det här var en låt som vi hade, när man var nykära. Och sen så har jag sjungit den 
här så otroligt mycket för Axel. Och gått omkring och burit när han hade ont i magen 
och var lilliten och sådant där och vad det nu är liksom, och sjungit när han har legat 
på skötbordet. Så att det är vi tre. Verkligen. Så här kände jag faktiskt väldigt mycket 
att jag ville hämta upp Axel och krama om honom så att vi kunde stå där alla tre. 

Karin: Ja man ser att ni är berörda av den.
AndreasK2: Ja, men huva! Och sen är man ju det ändå. Sedan man blev föräldrar 

överhuvudtaget så klarar man ju inte av att se ”Mitt stora feta grekiska bröllop” eller 
någonting utan att skvala som jag vet inte vad. ☺ (…) Så, visst hade man ju behövt 
hängrännor under vissa stunder under vigselakten.

Karin: Är det här en av de stunderna?
AndreasK2: Jaa, absolut! Absolut! 

Andreas är engagerad och berörd när han berättar om sången ”Miraklet”. Han 
skrattar till när han beskriver den känslighet som kommit med att bli förälder, 
ett skratt som förstärker hans utsaga (jfr Marander-Eklund 2007). Sången Mi-
raklet betyder mycket för Andreas i hans förhållande till sin familj, i synnerhet 
till sonen Axel. Redan vid den första intervjun berättar Andreas om hur betydel-
sefull sången är för honom och att han absolut vill ha med den vid vigseln. Han 
tränar också in den på gitarr så att han kan sjunga den själv under vigseln om 
solisten eller gitarristen som ska ackompanjera blir sjuk. 

Att sången är så viktig för Andreas att ha med i vigseln tolkar jag som ett 
tecken på Axels betydelse för Andreas val att gifta sig. Sången var till en början 
”Lottas och Andreas sång” men har med tiden blivit allt mer kopplad till sonen 
Axel. Nu är den en symbol för den lilla familjen: Lotta, Andreas och Axel. An-
dreas nämner att Vilmer, Lottas barn från tidigare förhållande, inte har samma 
koppling till sången som de tre övriga familjemedlemmarna har. Detta är ett 
ytterligare tecken för att det är just Lottas och Andreas gemensamma barn, Axel, 
som har störst betydelse för giftermålet. Andreas säger senare i intervjun också 
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att han har lovat Axel att vara tillsammans med Lotta under resten av sitt liv 
eftersom hon är Axels mamma. Barnet är den länk som fogar föräldrarna sam-
man (jfr Beck & Beck-Gernsheim 1995, Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). När 
sången ”Miraklet” sjungs under vigseln får Andreas lust att hämta Axel och 
hålla honom i famnen så att hela familjen är samlad. 

Andreas fokusering på barnet kan tolkas som ett nyskapande av vigseln. 
Svenska kyrkans vigselordning är tydligt inriktad på paret som gifter sig. Genom 
att ha med sången Miraklet ger Andreas och Lotta vigseln en något ny innebörd. 
Vigseln befäster den redan existerande familjen och är inte enbart en rit för brud 
och brudgum. Enligt antropologerna Jean och John Comaroff (1993) kommer 
riternas kreativa kraft bland annat från det faktum att de är öppna för att fyllas 
med ny mening och nya värden. Det som i en viss tid värdesätts i en kultur kan 
enkelt tas in i en ritual (1993:xxi). Ritens öppenhet blir tydlig i exemplet med 
sången ”Miraklet”. Sångens betydelse för Andreas har ett högst vardagligt ur-
sprung. Andreas associerar till när han och Lotta var nykära och lyssnade på 
sången tillsammans och till de otaliga gånger som Andreas sjungit sången för 
parets son under tiden som han burit honom i sin famn eller bytt blöjor på honom. 
Genom dessa vardagshandlingar får sången mening och en för Andreas given 
plats i vigseln. Därmed upplevs riten autentisk och dess mening vidgas.

8.3 Effekter av vigseln
I de första intervjuerna nämns två typer av motiv till varför de intervjuade har 
valt att gifta sig: (1) att genom giftermålet få tillgång till ett starkt juridiskt skydd 
samt (2) en känslomässig aspekt. Den senare är kopplad till att få en stadigare 
relation samt att bli en enhet som familj. Aspekterna beskrivs närmare i kapitel 
5. I de intervjuer jag har efter vigseln bekräftas dessa betydelser av flera inter-
vjupersoner medan andra inte upplever någon förändring efter vigseln. Somliga 
anser att det har gått för kort tid för att de ska känna av någon skillnad. Nedan 
nämner jag några som berättar om upplevda effekter av giftermålet.

Känslomässiga effekter
Lotta (K) upplever att giftermålet lett till ökat allvar och trygghet i relationen.

LottaK2: Det är klart, vi bråkar ju fortfarande precis som vi gjorde innan och det är ju 
ingen skillnad men ändå så känns det … näe jag vet inte men det känns lite mera 
om man säger så. Lite mera äkta. Man känner sig lite tryggare i den här känslan att 
”det är vi”. Så det har betydelse. Det känner jag. Det har haft betydelse att vi faktiskt 
gjorde det här. 

Lotta säger att hennes relation till Andreas stärktes genom att de gifte sig. Hon 
har genom vigseln offentligt deklarerat att hon vill satsa på ett liv med Andreas 
vilket jag tolkar som en starkt bidragande orsak till att hon nu upplever starkare 
band till sin man. Enligt Bourdieu (1996) är en av instiftelseriternas funktioner 
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just att hålla kvar den vigda personen på ”rätt sida” om gränsen, att hon uppför 
sig så som det förväntas av henne som vigd. Den magiska gräns som riten sätter 
upp runt de vigda har till uppgift att hindra de som är innanför att komma utan-
för (1996:32-33).72 Bourdieu skriver med utgångspunkt i instiftelseriter som finns 
inom den franska skolvärlden. Enligt honom blir de initierade skrämda till att 
inte våga gå ur exempelvis en skolförening. I vigselsammanhanget kan brudparets 
löfte ”tills döden skiljer oss åt” eller prästens läsning av bibelordet ”Vad Gud har 
fogat samman får människan alltså inte skilja åt” ses som en form av skrämsel-
taktik. Att öppet deklarera sin kärlek kan ha samma effekt. Deklarationen gör 
det troligen känslomässigt svårare att bryta relationen än det skulle ha varit om 
paret fortsatt att leva som sambos (jfr Gustafsson-Lundberg 2007). 

Juridiska effekter
Lottas make, Andreas (K), talar även om den juridiska trygghet som följer med 
giftermålet.

AndreasK2: Det finns en trygghet i det, tycker jag, som är väldigt skönt. Att man är gifta. 
Det är liksom en grej. Att man är gifta innebär ju ett juridiskt bindande avtal som 
är rätt fördelaktigt också om någonting skulle hända den andre parten. Så det är ju 
liksom en grej som är skönt. Skönt att det äntligen är gjort liksom. Att vi är gifta så. 
Sen så är det ju någonting annat också i det att; ja, men det är något större! Sen har 
jag ju redan lovat Axel att: ”Det är din mamma det här, och henne är jag tillsammans 
med!” Och jag menar, det är ju inte så stor skillnad att lova honom det som att lova 
Gud det. För nog finns han i honom allt! 

Det som gör Andreas uttalande särskilt intressant är att han utöver den känslo-
mässiga och juridiska trygghet som äktenskapet innebär även visar på den för-
pliktelse han känner gentemot parets gemensamma son, Axel, och som gifter-
målet får symbolisera. För Andreas innebär äktenskapet att hela familjen blir en 
starkare enhet. En separation från Lotta skulle innebära att hela familjen splitt-
ras vilket verkar vara en stark drivkraft till att stanna i relationen (jfr Smart & 
Neal 1999). Genom giftermålet visar Andreas att han är en ansvarstagande för-
älder. Han följer normen för en ”riktig” familj, där föräldrarna är gifta och lever 
tillsammans med de gemensamma barnen (Bourdieu 2004:114). Denna aspekt 
är ett motiv till giftermål (se vidare kap. 5.2). I Andreas och Lottas berättelser 
framkommer alltså tre faktorer som gör det svårt för dem att efter vigseln bryta 
relationen: Att relationen med partnern stärkts känslomässigt, att de är juridiskt 
skyddade samt att familjen efter giftermålet är en tydlig enhet. 

72 Sådana gränser finns enligt Bourdieu i alla sociala sammanhang; inom familjen, mellan män och 
kvinnor osv.



173

DaGs aTT säGa ”Ja”

Giftermål som statusmarkör
Giftermålet kan också innebära en statusförändring. Eftersom äktenskap värde-
sätts av de flesta i samhället utgör det kulturellt kapital (Bourdieu 2004), vilket 
några av dem jag har intervjuat eftersträvar att få. Kanske märks det tydligast i 
Leifs (B) berättelse. Han har vid den första intervjun uttryckt att giftermålet har 
med normalitet att göra. Det är enligt honom en förälders ansvar att vara gift. 
Leif har inget eget barn men önskar att han snart blir pappa och när han blir det 
vill han vara gift. Då har det skett i ”rätt ordning”, som han säger, vilket visar att 
han önskar följa de regler han anser finns för giftermålet som norm. 

Under den intervju som sker efter vigseln tar Leif upp några teman som har 
med normalitet att göra och som ur ett kultursociologiskt perspektiv kan tolkas 
som uttryck för statusbyten. Det ena relaterar till kläder. Leif berättar att han vid 
vigseln bar kostym, något han aldrig tidigare gjort. Enligt Lisa har han länge känt 
ett motstånd mot kostymer men vid intervjun efter vigseln berättar Leif att han 
omedvetet sträckte på sig när kostymen kom på hans kropp. Han tyckte om 
känslan och valde att ha på sig kostymen resten av dagen. Han har också haft 
kostym vid andra tillfällen efter bröllopet. När jag frågar honom hur det kändes 
att ha kostymen på sig svarar han: ”Det var ju kalasbra det! ☺ Det trodde jag 
aldrig. Det var verkligen kul! Det var det. Få klä upp sig någon gång. Se att man 
kan ju se ut så också, faktiskt.” Leif är uppenbart nöjd med klädvalet och han 
skrattar glatt.73  

Enligt Bourdieu (1993) ger kläderna uttryck för sociala och klassmässiga re-
lationer. Genom klädvalen markerar en person också tillhörigheten till en grupp 
och distansen till en annan. Personen placerar sig, mer eller mindre medvetet, i 
ett visst skikt av samhällets hierarki. Min tolkning är att Leif upplever att han 
tack vare kostymen gick över en osynlig hierarkisk gräns och kom upp en grad 
på samhällsstegen. Kostymen har troligen länge varit ett kapital med laddad 
symbolik för Leif. Plagget används uppenbarligen inte i de fält där Leif är van att 
röra sig. Kostymen kan vara förknippad med exempelvis ett visst uppförande 
som Leif inte känner sig kunna bemästra. Ändå verkar han ha en önskan om att 
kunna göra det. Med Bourdieus termer kan Leifs i början aviga inställning till 
kostym förklaras med att hans habitus krockar med det habitus han möter i 
fältet kring vigseln. Bruket av kostym kan tolkas som en strategi för att nå högre 
status (jfr Broady 1990:181-182).

Lisas och Leifs bröllop liknar till det yttre i stora stycken ett kyrkligt bröllop, 
frånsett den kyrkliga vigselformen, prästen, kyrkan och det stora antalet gäster. 
Men i övrigt tycks det som att framför allt Lisa strävar efter att få det drömbröl-
lop hon säger sig velat ha. Lisa har köpt en lång vit bröllopsklänning, blivit pro-
fessionellt sminkad, fått håret uppsatt, köpt vackra blommor, hyrt in fotograf, 

73 Att kläderna har betydelse för individens status märks även bland andra män jag har intervjuat. Jag 
skriver mer om det i kapitel 6.
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bokat en lyxig hotellsvit och paret äter en god middag efter vigseln. Med den 
inramningen finns parets bröllop på gränsen mellan ett (i den här studien) typiskt 
borgerligt och kyrkligt bröllop. Situationen gör tydligt att klassposition och klas-
sidentitet inte är samma sak (Skeggs 2006).74 Att gifta sig borgerligt kan ses som 
det ”normala” i Lisas sociala fält men själv vill hon något annat. Lisa berättar i 
en intervju att hon har förväntningar på Leif att han ska bära något annat än 
jeans och skjorta på bröllopsdagen. Giftermålet blir därmed ett tillfälle för Leif 
att förändra sitt habitus bland annat genom att anamma en annan klädkod. Och 
han gör det, om än med visst motstånd. Efter vigseln är Leif uppenbart nöjd med 
sitt val. Andra män som under första intervjun haft liknande inställning till kos-
tymer och som valt att inte bära kostym vid vigseln (exempelvis Urban (B)) delar 
inte alls Leifs euforiska upplevelse av klädvalet.

Ytterligare ett tecken på att Leif genom giftermålet upplever ett statusbyte är 
att han flera gånger under intervjun återkommer till den stolthet han känner som 
gift. Känslan av stolthet infann sig redan under själva vigseln. Leif beskriver 
känslan som ovanlig för honom. Han berättar också om hur han upplever att 
vara gift. 

LeifB2: Om vi är ute båda två och ska legitimera oss eller presentera oss, då känns det 
ju lite grann. Det är ju väldigt speciellt. Båda flinar ju till och blir ☺ ”Ja, just det”, 
säger man då ”vi har ju gift oss vi!” Så det känns ju väldigt kul det. När man träffar 
folk och få presentera henne som fru. Första gången sa man liksom ”ja, tjejen kom-
mer”. Näe, just det ”näe, frun!” Det tycker jag är jättekul! Faktiskt. Det är något att 
vara ganska stolt över. Så det är ju lika roligt varje gång det (leende). 

Leif uttrycker att det är roligt att kunna presentera Lisa som sin fru. Det gör 
honom stolt. Stoltheten kan förstås i ljuset av att han under en tidigare intervju 
sagt att han genom giftermålet lämnar ett oansvarigt ungkarlsliv.”Nu är det fär-
diglekt!”, som han säger. Efter vigseln är han stolt över att ha levt upp till sina 
mål och han är nöjd med att följa normen. Giftermålet blir för Leif en symbol för 
att han har lämnat sitt gamla habitus (den oansvarige ungkarlen) för ett nytt (en 
ansvarsfull make). Detta ger honom en ny position i samhällets hierarki. Exem-
plet med Leif är också intressant ur ett genusperspektiv. Bröllop och äktenskap 
är ofta förknippat med kvinnor. Det finns en förväntan i samhället på att en 
kvinnas dröm är att gifta sig (Adeniji 2008). Den gifta kvinnan, som dessutom 
är moder, har enligt normen blivit en ”fullvärdig kvinna”. Leifs berättelse visar 
att giftermålet även kan vara statushöjande för mannen. 

74 Att en individ kan veta ”sin plats” men ha en strävan efter att lämna den blir tydligt i sociologen Beverley 
Skeggs studie av unga arbetarklasskvinnor i England (2006:132).
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8.4 Sammanfattning
Intervjupersonernas känslomässiga upplevelser och tolkningar av vigslarna är 
formade av deras egna och omgivningens förväntningar. En personlig prägel på 
vigseln är av stor betydelse för samtliga kyrkliga brudpar, åtminstone så långt de 
anser det vara möjligt inom ramen för en ”riktig” vigsel. Prästen önskas vara 
följsam gentemot parets önskemål och förrättarens centrala funktion är att leda 
paret genom vigseln. De borgerliga brudparen har däremot inga förväntningar 
på vare sig vigseln eller förrättaren vilket kan bottna i att de genom sitt val av 
vigselform känner att de inte lever upp till vigselnormen.

Berättelserna om hur vigseln upplevts visar att riten är av stor betydelse, såväl 
känslomässigt som symboliskt, för de kyrkliga brudparen. Tolkningen av sym-
boliken skiljer sig åt från individ till individ samt mellan olika handlingar. De 
personliga uttrycken ger starkast känslomässig upplevelse. Oftast är det de egna 
valda sångerna och musiken som väcker känslor men även personligt riktade 
vigseltal och brudens och brudgummens löften till varandra berör. Känslorna är 
både individuella och sociala. De känslor som individerna berättar om, liksom 
själva berättelserna, är unika för varje person men också acceptabla i den kontext 
i vilken personen finns. Borgerliga par ser själva vigseln som mindre meningsfull 
ur dessa aspekter. De lägger större fokus på arrangemangen runt vigseln. 

Vigselförrättaren har stor betydelse för deltagarnas upplevelse av riten. Då-
liga förberedelser och en oklar ledning skapar osäkerhet hos brudparen och 
upplevs negativt. Graden av närvarokänsla beror också på den enskildes för-
måga att själv kunna släppa kontrollen, något som kvinnorna har svårare för än 
männen. Barnets betydelse för giftermålet uttrycks i vigseln genom fysisk när-
varo, egen medverkan eller symbolisk närvaro. Tolkningarna av vigseln liknar 
varandra mellan de två vigselgrupperna. De refererar dels till relationen mellan 
brud och brudgum, dels till eventuella barn och därmed familjen som helhet. 
Giftermålet kan ha såväl en känslomässig som juridisk och social betydelse för 
brudparen. Känslomässigt stärks banden inom familjen, i synnerhet mellan man 
och kvinna. Juridiskt sett innebär giftermålet ett skydd för familjen. Den sociala 
betydelsen kommer särskilt till uttryck i en statushöjning. Som gifta uppfyller 
paret normen för en ”riktig” familj.
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9	Avslutande	reflektioner
Brudparen är gifta och den studerade processen är därmed avslutad men berät-
telserna om den lever vidare. Mitt syfte med studien har varit att förstå den me-
ning som unga vuxna skapar i sina bröllop och i berättelserna om dem. De resul-
tat som fås i en förståelsegrundad undersökning som denna är inte absoluta eller 
slutgiltiga, utan snarare det just nu mest givande underlaget som finns inom 
området (Thomsson 2002, Kvale 1997). Studien genererar nya frågor och det 
finns mycket att forska vidare på. Om brudparens berättelser var ett garnnystan 
vill jag i det här avslutande kapitlet fläta samman några av de trådar som kommit 
fram i mina analyser och tolkningar av dem. Hänger trådarna ihop, och i så fall 
hur? Några trådar lämnas lösa, möjliga att ta upp och spinna vidare på i nya 
studier. 

9.1 Offentliga berättelser om bröllop
I samband med intervjuerna uppmärksammade jag tidigt att de berättelser jag 
fick höra är tämligen stereotypa samtidigt som de också är unika. Varje person 
formar sin berättelse utifrån de erfarenheter och upplevelser hon bär med sig. 
Men de föreställningar om bröllop som kommer fram i berättelserna liknar till 
stora delar varandra. Intervjupersonerna presenterar bilder av den ”riktiga” fa-
miljen där föräldrarna är gifta, det ”riktiga” bröllopet som ska vara stort och 
kyrkligt och den ”riktiga” bruden, en prinsessa för dagen med lång vit klänning, 
blommor och uppsatt hår. Hur bör dessa stereotypa drag i berättelserna förstås? 
Vad gör narrativen så lika varandra? Min tolkning är att begreppet ”offentliga 
berättelser” (Johansson 2005:97) är centralt här.

Narrativitet kan delas in i olika dimensioner. De ontologiska eller personliga 
berättelserna används för att definiera vem man är (Johansson 2005:96). En 
persons narrativ är en produkt av de berättelser som individen själv producerat 
och fått höra av andra genom livet (Lindgren 2004:53). I mina analyser har jag 
i stora stycken utgått från denna dimension. Utifrån olika teoretiska perspektiv 
har jag tolkat intervjupersonernas praktiker som resultat av den interaktion som 
finns mellan sociala strukturer, som genus och klass, och individen. De olika 
berättelsernas stereotypa drag gör dock att de även bör förstås i ljuset av ytter-
ligare en dimension av narrativitet, nämligen den offentliga berättelsen. Den 
lever i institutioner, som familjen, religiösa organisationer eller i olika medier, 
och är en viktig del av institutionens sociala liv. De offentliga berättelserna kan 
förstås som kulturella föreställningar som används för att skapa mening, ordning 
och integration i de praktiker som utförs inom institutionen (Johansson 2005:97). 
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Alla livsberättelser bör tolkas i relation till de olika diskurser/offentliga berät-
telser som dominerar det sociala och kulturella sammanhang som berättaren 
lever i (Johansson 2005:241). 

Mediala berättelser har stor betydelse för människor (Jarlbo 2006) och är 
starkt kopplade till kommersiella intressen (Knuts 2006). Som en del av den 
växande upplevelseindustrin får bröllop rikligt med utrymme i dagens medier 
(Åkesson & Salomonsson 2010). Förhållandet mellan media, konsumtion och 
bröllop är ett exempel på det som medieforskaren Johan Fornäs (2001) beskri-
ver som en kulturens ekonomisering och ekonomins kulturalisering. Min tolkning 
är att mediernas bröllopsberättelser (i vilka jag inkluderar de kommersiella in-
tressenterna) starkt påverkat mina intervjupersoners narrativ. För Leif (B), som 
inte varit på ett bröllop innan han själv gifte sig, var TV-filmerna de enda refe-
rensramar han innan vigseln hade för vad ett bröllop är. I andra intervjuer 
framkommer att Internet varit en inspirationskälla under förberedelserna för 
bröllopen. Det gäller framför allt kvinnorna när de har sökt efter klänning, blom-
mor och frisyr. Den mediala påverkan synliggörs även i själva utformningen av 
vigseln. Carolina (K) berättar att hon har hämtat inspiration från amerikanska 
filmer till flera rituella handlingar. 

Vad är det då för berättelse som populärkulturen presenterar? Tidigare forsk-
ning visar att den är könsstereotyp. Kvinnan är bröllopets huvudperson och 
mannen spelar en biroll (Knuts 2006, Adeniji 2008). Berättelsen innesluter 
också en rad materiella ting, som den vita klänningen, blommorna, ringen osv. 
(Knuts 2006, Åkesson & Salomonsson 2010). Fokus ligger på bröllopet som 
upplevelse och riten säljs med motiveringen att det vore oförsvarligt att gå 
miste om denna erfarenhet (Åkesson & Salomonsson 2010:55). Den heterosexu-
ella matrisen (Butler 2005) är såväl berättelsens som själva äktenskapets grund 
(Adeniji 2008). De normer som populärkulturens bröllopsberättelse uttrycker 
återkommer i mina intervjupersoners berättelser, särskilt bland dem som gifter 
sig kyrkligt. Min tolkning är att den offentliga berättelse som olika medier pre-
senterar – genom filmer, magasin, Internetsidor m m – fungerar som referensram 
för intervjupersonernas berättelser. Mediernas stereotypa berättelser ger legiti-
mitet åt de enskilda narrativen. Därigenom blir distinktionen mellan den indi-
viduella och den sociala kontexten flytande. De enskilda individerna kan inte-
grera sina unika erfarenheter med en universell struktur som gör erfarenheterna 
meningsfulla (Lindgren 2004:68). I den offentliga berättelsen är exempelvis det 
estetiska (kläder och utsmyckning) kvinnans ansvar (Knuts 2006). Det gör det 
enkelt att som brud säga att man tar det ansvaret, och som brudpar att man inte 
behöver ta något ansvar. Bröllopet,	och	arbetet	med	det,	kan	bli	en	slags	paral-
lellvärld,	 skild	 från	den	vardagliga	strävan	efter	 jämlikhet	 som	många	par	
lever	med.	Sannolikt	på	grund	av	de	stereotypa	mediala	bröllopsberättelsernas	
starka	genomslagskraft	i	dagens	Sverige.	Samtidigt är diskursen om jämlikhet 
utbredd i Sverige vilket synliggörs i de ambivalenta och motsägelsefulla drag som 
flera av intervjupersonernas berättelser ändå har.
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Begreppet tradition, som är frekvent använt i de kyrkliga brudparens berättelser, 
blir livskraftigt i relation till den mediala berättelsen om bröllop, i vilken ett 
”riktigt” bröllop är stort och kyrkligt. Den som gifter sig på liknande sätt som 
bröllop skildras i medierna kan hävda att hon följer en tradition. Avsaknad av 
traditionsbegreppet i de borgerliga brudparens berättelser blir utifrån detta re-
sonemang intressant. De enkla och intima bröllop som dessa brudpar vill ha 
spelar en mycket undanskymd roll i de mediala berättelserna. En trolig orsak är 
att det kommersiella nätverket inte har några intressen av denna typ av berät-
telser eftersom de genererar så lite pengar i förhållande till de pampiga kyrkbröl-
lopen. Konsekvensen	blir	att	de	borgerliga	paren	saknar	en	medial	berättelse	
att placera sina egna berättelser i. De har inget ”riktigt” bröllop. Den borger-
liga	vigselformen	följer	inte	normen.	Detta	kan	vara	stärkande	för	den	individ	
som	vill	vara	annorlunda	men	det	kan	också	fungera	på	motsatt	sätt	för	den	
som	önskar	vara	”normal”.	Avsaknaden av en offentlig berättelse att fästa sin 
personliga berättelse i blir tydlig i de borgerliga parens upprepande negationer. 
Sofia (B) vill inte ha någon ”typisk brudklänning” och Rickard (B) avfärdar före-
ställningarna kring de kyrkliga bröllopen från filmens värld som barnsliga. Andra 
typer av offentliga berättelser – kyrkans, familjens osv. – har förstås också bety-
delse i sammanhanget. Jag ser ett behov av studier av relationen mellan olika 
typer av offentliga berättelser och personliga berättelser, i syfte att nå ökad för-
ståelse för hur de offentliga berättelserna påverkar personliga berättelser och 
individers självuppfattning.

9.2 Giftermål på modet?
Bröllop och giftermål är på många sätt högaktuellt i Sverige idag. Men så har det 
inte alltid varit. Från 1970-talet till slutet av 1990-talet minskade antalet giftermål 
kraftigt. Men trenden vände. År 2008 gifte sig ca 50 000 par i Sverige, att jäm-
föra med ca 31 000 par tio år tidigare (SCB 2011a), och giftermål blir åter popu-
lärt även i andra länder (Ohlsson-Wijk 2011). Detta går tvärs emot flertalet so-
ciologiska teorier, enligt vilken äktenskapet som social institution ska vekna och 
intresset för att gifta sig minska (t.ex. van de Kaa 2002, Giddens 2003, Surkyn 
& Lesthaege 2004). Situationen har gett upphov till nya teoretiska diskussioner  
(t.ex. Bernhardt & Moors 2004) men än finns endast lite forskning inom området. 
Förändringar i befolkningens sammansättning kan endast delvis vara orsak till 
ungas tilltagna intresse för att gifta sig. Istället kan det handla om att giftermål 
är på modet (Ohlsson-Wijk 2011).

En kvalitativ studie som min förklarar inte det ökade intresset för giftermål i 
Sverige men ger en fördjupad förståelse för de motiv som dagens unga har till 
att gifta sig. Studien kan vara en av de pusselbitar som behövs för att få en mer 
samlad bild av giftermålstrenden. I kapitel 5 analyserar jag de formella och sym-
boliska motiv till giftermålet som mina intervjupersoner nämner i sina berät-
telser. De symboliska motiven handlar om att uppfylla normen för vad en ”riktig” 
familj är, att befästa familjen samt att bekräfta relationens seriositet. Formella 
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motiv till giftermål betyder här att intervjupersonen ser juridiska fördelar med 
att vara gift. I dessa motiv ryms ett flertal förståelser av vad ett äktenskap är. 
Giddens (2003) hävdar att äktenskapet som form utarmas när innehållet är 
otydligt men kanske bidrar de många dimensionerna till att åter göra det till en 
attraktiv institution. Jag vill diskutera giftermål och äktenskap utifrån de motiv 
som de intervjuade uppger. 

De symboliska motiven till giftermål är tydligt kopplade till normer. Genom 
giftermålet ingår paren i en ”riktig” familj. Den heterosexuella matrisen (Butler 
2005) bör ses som en betydande del av denna norm. Brudparen får del av den 
hegemoniska samlevnadsformens fördelar. För individen innebär det att han/
hon genom giftermålet stärker sitt kulturella kapital. Både vigseln som rit och 
äktenskapet som form bär också på en historia vilken den som gifter sig blir insatt 
i. Detta är i sig meningsskapande och betonas i min studie särskilt av de kyrkliga 
paren. Förutom att sätta in individen i ett historiskt och nutida sammanhang 
innebär vigseln också offentlighet av kärleksrelationen mellan två individer. Den 
har en ”deklamatorisk kraft” (Gustafsson Lundberg 2007:117) och understryker 
delaktigheten i ett visst sammanhang. I vigseln bekräftar paret inför andra att 
de menar allvar med sin relation, vilket kyrkliga intervjupersoner nämner som 
motiv till giftermål. För de borgerliga paren är den offentliga aspekten av vigseln 
däremot sekundär. Flera gifter sig i hemlighet och ser vigseln som en privat fö-
reteelse. Men giftermålet har en social betydelse även för dem. Ringen, familje-
namnet och benämningarna make och maka markerar att paret har genomgått 
den rit som placerar dem i ett kollektivt sammanhang. 

De intervjuades berättelser visar att barnet har en central roll i beslutet om 
giftermål. Barnet är kärnan i äktenskapet, det innehåll som formen ska värna, 
men som av många anses vara otydligt idag (t.ex. Giddens 2003, Gustafsson 
Lundberg 2997). För mina intervjupersoner är giftermålet ett sätt att stärka fa-
miljen juridiskt, offentligt och privat. Vigseln är inte enbart (eller främst) en rit 
för ett älskande par utan en stadfästning av hela familjen. Barnets betydelse 
synliggörs i vigseln genom fysisk och symbolisk närvaro samt genom egen med-
verkan. Tidigare studier visar att en tydlig majoritet (84 procent) av samboende 
par med barn väljer att gifta sig (Heuveline & Timberlake 2004) och de flesta par 
som gifter sig idag har barn (Karlsson 2010). Min studie, liksom tidigare studier 
(Jarnkvist 2008:214) indikerar att förhållandet mellan samboende, barnafö-
dande och giftermål har förändrats under senare år. Idag väljer många att bli 
föräldrar innan de gifter sig. Giftermålet blir särskilt viktigt för par med särkull-
barn eftersom det påverkar deras arvsrätt. Det juridiska/ekonomiska perspekti-
vet blir tydligt i flera av de intervjuades motiveringar till att de väljer att gifta sig. 
För somliga kan det vara minst lika betydelsefullt som tidigare nämnda symbo-
liska motiv. 

Bröllopets emotionella karaktärsdrag har uppmärksammats av flera forskare 
(Gustafsson Lundberg 2007, Salomonsson m.fl. 2008, Åkesson & Salomonsson 
2010). Möjligheten att i vigseln uttrycka och uppleva sådant som vardagligt inte 
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kommer fram anses inspirera par till att gifta sig.  De jag har intervjuat uppger 
inte ritens upplevelsekaraktär som ett motiv till giftermål. Men det innebär inte 
att den saknar betydelse. De kyrkliga paren förväntar sig en stark upplevelse och 
de engagerar sig för att göra riten så ”personlig” som möjligt. Någon sådan för-
väntan har däremot inte de som gifter sig borgerligt i samma utsträckning. Be-
toningen av vigseln som en emotionell upplevelse hör, hävdar jag, främst till de 
storstilade vigslarna och inte till de små intima. Denna aspekt anser jag är viktig 
att lyfta fram för att inte riskera att bilden av vigseln blir alltför ensidig.
En	individ	kan	ha	flera	motiv	till	att	gifta	sig.	Samtliga	gör	giftermålet	me-

ningsfullt.	De	symboliska	motiv	som	de	intervjuade	uppger	kan	ses	som	stöd	
för teorin om att giftermål är på modet (jfr	Ohlsson-Wijk	2011).	Paren	uppfyl-
ler	nuvarande	normer	för	samlevnad. Genom riten deklamerar brudparen att 
de	har	en	”riktig”	familj	och	en	stadig	relation.	De	formella	motiven	antyder	att	
gällande	lagar	”styr	in”	par	i	allmänhet,	och	de	med	särkullbarn	i	synnerhet,	
mot	äktenskap	(jfr	Andersson	2011).	Det	kan	vara	ytterligare	en	förklaring	till	
att antal giftermål stiger i takt med att antalet skilsmässor ökar och möjlighe-
ten	att	bilda	seriella	familjer	blir	fler.	Ökat	behov	av	personliga	uttryck	och	
ritualisering	kan	vara	ytterligare	orsaker. Giftermålet kan ge stadga i en osä-
ker	tillvaro. Mer forskning behövs för att få en enhetlig bild av vad som lett till 
det stigande antalet giftermål. Och frågan om äktenskapets framtid är fortfa-
rande aktuell. Hur stora förändringar håller formen för? I dag, när skilsmässo-
frekvensen ökar (SCB 2011b), är det också angeläget att studera motiv i förhål-
lande till hållbarhet i relationen. Skilsmässans meningssammanhang och de ri-
tuella behov som kan finnas i samband med en separation är ytterligare områden 
att utforska.

9.3 Skapandet av kvinna och man
Intervjupersonernas bröllopsberättelser visar på en komplexitet och ambivalens 
i skapandet av man och kvinna. Såväl rekonstruktion som förändring av genus-
relationerna kan pågå hos ett och samma par och ibland inom en och samma 
individ. Hur är det möjligt? Jag vill reda ut det nystan av genusrelationer som 
finns i intervjupersonernas bröllopsberättelser och använder Raewyn Connells 
(2003) modell där hon belyser fyra dimensioner av genus: makt, produktion, 
symbolik och känsla. Dimensionerna kan ge förklaring åt den upplevda diskre-
pansen i brudparens genuslogiker. 

Berättelserna om bröllopsförberedelserna handlar till stor del om arbetsdel-
ning inom paren, ett område som enligt Connells modell tillhör produktionsre-
lationerna. Paren visar på olika varianter av arbetsdelning. Carolina och Olle (K) 
har en könsgrundad delning, där Carolina gör det huvudsakliga jobbet. Cecilia 
och Mats (K) strävar istället efter att dela lika på arbetet och i ett par, Hillevi och 
Urban (B), antyds att Urban är projektledare. Här finns alltså exempel på par 
som rekonstruerar genusrelationerna och andra som strävar efter att förändra 
dem. I Monicas (K) berättelse finns en diskrepans mellan produktionsrelatio-
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nerna och den känslomässiga dimensionen. Även om hon är nöjd med den 
könsgrundade arbetsdelning som paret i fråga om bröllopsförberedelser har ger 
hon uttryck för en ensamhet i besluten, vilket inte alltid är tydligt för hennes man 
Mårten. Ensamheten kommer fram inom de områden som är känslomässigt 
viktiga för Monica, som val av vigselring.

Oavsett form av arbetsdelning tenderar kvinnorna att ta ansvar för planering 
och estetik, områden som genom historien ansetts vara typiskt kvinnliga (Bäck-
Wiklund & Bergsten 1997). Det verkar ske per automatik och i några fall utan att 
mannen uttrycker en önskan om det men min tolkning är att de flesta män 
gärna lämnar över det estetiska ansvaret (t.ex. kläder och skapande av inbjud-
ningskort) till kvinnan. Bruden är huvudperson för dagen och särskilt de kvinnor 
som gifter sig kyrkligt ägnar stor del av bröllopsdagen åt att göras vackra medan 
männen är hemma och tar hand om barnen. I fråga om utseende framträder den 
symboliska dimensionen. Samhället tillhandahåller, bl.a. genom medierna, tyd-
liga bilder för hur en ”riktig” brud ska se ut och även de kvinnor som i min studie 
inte säger sig vilja vara en sådan brud har referensramarna tydliga för sig. Samt-
liga påverkas av den, i bröllopssammanhang, könsstereotypa symboliska dimen-
sionen om än i olika grad. Min tolkning är att det är svårt för mannen att finna 
en plats i bröllopsdiskursen, där bilden av bruden som dagens huvudperson är 
så dominerande. De förväntningar som finns på bruden, både från henne själv 
och från hennes omgivning, är mycket större än de som finns på mannen. De 
kvinnor som går in i rollen som ansvariga och som prinsessor gör det ofta utan 
diskussion och med motiveringen att de vill det. Möjligen av skälet att detta as-
socierar till vad det är att vara en ”riktig” kvinna. 

Jag vill här jämföra bruden med modern. Båda är kvinnor och har liknande 
förväntningar att leva upp till. Inom feminismen har man länge talat om att det 
finns en så kallad ”modersinstinkt” (compulsory motherhood): kulturella före-
ställningar som säger att kvinnan blir fulländad genom att föda och ta hand om 
barn (Bäck-Wiklund & Bergsten 1997:51). Även om samboskap idag är fullt ac-
cepterat så vill de flesta unga gifta sig (Bernhardt & Moors 2004, Jarnkvist 2008) 
och jag hävdar att det i samhället finns en förväntan på kvinnan som skiljer sig 
från de förväntningar som finns på mannen. Kvinnor förväntas inte bara ha en 
modersinstinkt utan även en ”brudinstinkt”. Kvinnan ska vilja stå brud. Det är 
med Connells språkbruk en symbolisk relation mellan kvinnlighet och önskan 
att stå brud. Föreställningen uttrycks av flera av dem jag har intervjuat och fram-
träder i genusvetaren Anna Adenijis (2008) avhandling om kvinnor som inte vill 
gifta sig. 

Den ovan nämnda brudinstinkten medför också vissa förpliktelser: att vara 
vacker och den som ansvarar för förberedelserna. Det senare är inte så uttalat 
men givet ändå. Äktenskapet kan ses som en av heteronormativitetens grundpe-
lare (Butler 2005) och om den ruckas skakar hela den heteronormativa institu-
tionen. Eftersom bröllopsdagen till stor del anses vara kvinnans dag har hon 
också mest att förlora på att inte leva upp till förväntningarna. Bröllopet blir 
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kanske därför särskilt viktigt för henne. I de intervjuades berättelser kommer 
detta till uttryck i kvinnornas betoning av hur viktigt det är för dem att bröllops-
dagen blir lyckad. De kan ofta räkna upp ett flertal faktorer som de oroar sig för 
och som, om de inte blir som det är tänkt, riskerar att göra dagen mindre lyckad. 
Ingen av männen nämner någon sådan oro. Genom sitt agerande förstärker kvin-
norna samtidigt uppfattningen att planering och utsmyckning inte är manligt, 
det tillhör inte den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008). Att kvinnor har 
del i skapandet av hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt 2005) 
blir därmed tydligt. På motsvarande sätt medverkar mannen till bilden av den 
ideala kvinnan.75 

Maktrelationerna synliggörs i intervjupersonernas berättelser om olika val av 
efternamn, samt de diskussioner som i flera fall föregått dem. Några berättelser 
visar en rekonstruktion av den patriarkala struktur som varit förhärskande vad 
gäller namnval, nämligen att mannens efternamn lever vidare i släkten. För 
exempelvis Sofia (B) är det självklart att ta mannens efternamn. Andra kvinnor 
(Lisa (B) och Monica (K)) har velat ta sitt eget namn som familjenamn men deras 
partner har stretat emot. I dessa berättelser blir maktrelationen tydlig. Carolina 
och Olle (K) är ett av de par som väljer kvinnans efternamn, vilket innebär en 
förändring av ordningen. Monica och Mårten (K) väljer efter diskussioner ett 
nytt namn, med ursprung i Mårtens släktled. Mårtens kompromissande kan 
tolkas som ett tecken på att han har en överordnad position i förhållande till 
Monica (jfr Beck & Beck-Gernsheim 1995, Connell 2003). Istället för att gå med 
på hennes önskemål väljer Mårten en kompromiss, vilken också är till hans egen 
fördel eftersom den för hans släktnamn vidare. Att familjen bär mannens efter-
namn ingår än så länge i den hegemoniska maskuliniteten (jfr Connell 2008), 
åtminstone på regional nivå (jfr Connell & Messerschmidt 2005), i Sverige. 
Detta bekräftas också av att Carolina och Olle, som valt att ta kvinnans efternamn, 
känner att de måste försvara sina val gentemot en ofta oförstående omgivning. 

Carolina och Olle är ett exempel på ett par där genuslogiken går åt olika håll. 
Deras arbetsdelning är könsgrundad. Samtidigt väljer de utan diskussion att ta 
Carolinas efternamn, vilket pekar i motsatt riktning. Ett annat exempel är Sofia, 
som anser det vara självklart att ta sin man Josefs efternamn samtidigt som hon, 
”för att det ska vara jämställt” anser att han bör ha en egen vigselring. Det är som 
om en del av intervjupersonernas liv följer en logik och en annan del följer en 
annan. Jag anser att exemplen visar hur komplexa genusrelationerna är och att 
det i studier av dem är viktigt att ta denna komplexitet i beaktande. De olika 
varianterna av genusrelationer som kommer fram i min studie tydliggör att det 
finns kristendenser i genusarrangemangen, ”inre motsägelser eller tendenser 

75 Ett förtydligande: när jag här skriver om uppfyllandet av ideal innebär det inte att individerna till fullo 
praktiserar de hegemoniska mönstren. Det är det antagligen väldigt få människor som gör. Däremot 
får de del av den makt som hegemonin innebär, de är ”delaktiga i det hegemoniska projektet” (Connell 
2003:117).
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som underminerar de rådande mönstren och framtvingar en förändring av 
själva strukturen” (Connell 2003:97). Resultaten antyder att den patriarkala 
struktur	som	länge	varit	härskande	i	parrelationer	(Hirdman	2001,	2004),	och	
som	äktenskapet	som	institution	vilar	på	(Giddens	2003),	håller	på	att	ruckas.	
Samtidigt	lever	gamla	strukturer	kvar,	inte	minst	genom	föreställningarna	om	
hur	ett	bröllop	”ska	vara”.	

Resultaten indikerar vidare att den ökande andelen kvinnor i Sverige som idag 
väljer att inte ta mannens efternamn i samband med giftermål76 (SCB enligt 
Wernhult 2011) kan förstås som ett uttryck för strävan efter mer makt från kvin-
nornas sida. Däremot anser jag inte att det visar på ökad jämlikhet, vilket femi-
nistprofilen Gudrun Schyman uttryckt (Wernhult 2011:23). Det jämlika, hävdar 
jag, hade varit att fler män hade tagit kvinnornas efternamn men så har inte skett 
i någon nämnvärd utsträckning.77 Istället verkar det som om fler par väljer att 
behålla sina ursprungliga namn78 alternativt ta helt nya namn.79 Jag grundar 
mitt resonemang på det som mina resultat antyder, nämligen att det är troligt 
att diskussioner kring byte för mannens del har förekommit i flera av de par där 
kvinnan väljer att behålla sitt namn, men att mannen inte har gått med på att ge 
upp sitt efternamn. Valet att båda behåller sina namn alternativt tar ett helt nytt 
gemensamt namn kan ses som en kompromiss från mannens sida (jfr Beck-
Gernsheim 2002, Connell 2003). Det kan dessutom tolkas som ett uttryck för 
ökad individualisering och subjektivering (jfr Beck & Beck-Gernsheim 1995, 
2002, Heelas & Woodhead 2005). Den senaste tioårsperioden har antalet ansök-
ningar om namnbyten ökat med 65 procent hos Patent- och registreringsverket 
(PRV) och svenskar är numera världsledande i fråga om byte av namn (Lagerblad 
2010).80 Giftermålet är ett lämpligt tillfälle att ta ett helt nytt namn för det par 
som så önskar. I linje med detta resonemang är kvinnornas val att behålla sina 
efternamn ett tecken på ökad emancipation, vilket också ger dem mer makt i 
förhållande till männen.

9.4 Vigselform och kapital
Den narrativa läsningen av intervjuerna belyser en skillnad mellan de kyrkliga 
och de borgerliga paren i fråga om hur de motiverar sina val av vigselform samt 
hur de utformar vigseln. Detta har lett till en studie av eventuella kopplingar 
mellan vigselform och tillgång av olika former av symboliskt kapital. Med ut-

76 År 2010 tog 62 procent av de nygifta kvinnorna i Sverige mannens efternamn, att jämföra med 71 
procent fem år tidigare (SCB enligt Wernhult 2011)

77 År 2010 tog 9,5 procent av männen kvinnans efternamn, vilket är 0,5 procent fler än år 2005 (SCB 
enligt Wernhult 2011)

78 22 procent av de nygifta paren valde år 2010 att behålla sina respektive namn. År 2005 gjorde 18 
procent detsamma (SCB enligt Wernhult 2011). 

79 År 2010 tog 5 procent ett helt nytt namn. Uppgifter från år 2005 saknas. År 2008 tog 3 procent ett helt 
nytt namn (SCB enligt Wernhult 2011).

80 Gäller såväl för- som efternamn.
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gångspunkt i Bourdieus kultursociologiska teori anser jag att mina resultat pekar 
på att sociala position (som relaterar till tillgång till olika former av kapital) kan 
vara en bidragande faktor till vilken vigselform ett par väljer. Mina resultat går 
därmed på tvärs med de individualiseringsteorier som hävdar att klasshierarki-
erna hör industrisamhället till och att klass så gott som saknar inflytande över 
människor idag (se t.ex. Beck & Beck-Gernsheim 2002). Kopplingarna mellan 
klass och religion har uppmärksammats i tidigare religionssociologiska studier 
(se t.ex. Bromander 2005, Gustafsson 2000). Dessa visar att klass har betydelse 
för hur individer relaterar till religiösa institutioner som exempelvis Svenska 
kyrkan. Forskare inom andra vetenskapliga fält hävdar vidare att strukturer som 
exempelvis klass och genus fortfarande inverkar på människors liv (se t.ex. Adkins 
& Skeggs 2004). Klass har bland annat betydelse för människors levnadsförhål-
landen, livsstil och attityder i politiska frågor i dagens Sverige (Oskarsson m fl 
2010) liksom för skapandet av genus, där medelklassflickans beteende är nor-
merande bland tjejer (se t.ex. Ambjörnsson 2004, Skeggs 2006). 

Att klass skulle ha betydelse för val av vigselform var ändå inget jag före-
ställde mig i början av min studie. Intervjupersonernas berättelser ledde mig till 
den förståelsen. Viktigt att påpeka här är att jag antagligen fått höra delvis andra 
slags berättelser från framför allt borgerliga brudpar om jag intervjuat boende i 
exempelvis en storstad eller en utpräglad universitetsstad. I storstäder är det mer 
vanligt med stora borgerliga bröllop än det är i det område där mina intervju-
personer bor.81 I städer med starka universitet är det sannolikt att personer med 
hög utbildning funnits bland de intervjuade82 medan de borgerliga brudpar jag 
har intervjuat, så vitt jag känner till, saknar högskoleutbildning.83 Däremot är 
utbildningsnivån hög bland de kyrkliga brudparen.84 Liksom med annan kvali-
tativ forskning är mina resultat alltså inte generaliserbara utan ska förstås utifrån 
den kontext i vilken intervjupersonerna finns. Min studie visar att den positiva 
relation som Rosen hävdar finns mellan människor och det hon kallar för reli-
gion-som-arv är beroende av individens relation till den sociala omgivningen. 
De personer i min studie som inte har lika starkt kulturellt, ekonomiskt och/eller 
socialt kapital som personerna i gruppen av kyrkliga par, men som tillhör Svens-
ka kyrkan (Lisa, Leif, Sandra och Rickard), väljer en borgerlig vigsel framför den 
kyrkliga. Dessa personer vill eller kan inte leva upp till normen för en kyrklig 
vigsel och väljer att avstå från den istället för att utforma den på sitt eget sätt. De 

81 Jag baserar mitt antagande på samtal jag haft med vigselförrättare samt medias rapportering om stora 
vigslar i storstäder.

82 Uppgiften grundar sig på samtal jag haft med personer vid olika universitet, vilka uppger att många 
akademiker gifter sig borgerligt.

83 En av dem jag intervjuat studerar vid tiden för intervjun vid högskolan och två personer nämner att 
de har läst en kortare period vid universitet/högskola. Ingen av dem som gifter sig borgerligt har, så 
vitt jag har förstått, högskoleexamen.

84 Jag saknar uppgifter för två av de intervjuade som gifter sig kyrkligt men de har yrken som kräver 
högskoleutbildning. Övriga har högskoleexamen.
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bryter därmed med den tradition som enligt religionssociologer är bärande i 
relationen mellan Svenska kyrkan och dess medlemmar. Detta perspektiv blir 
inte synliggjort i Rosens studie. Resultatet antyder att Rosens urvalsgrupp var 
tämligen homogen i fråga om socioekonomisk bakgrund, vilket Pål Repstad 
också antyder (Repstad 2011:100-101).  

 Bland dem jag har intervjuat är min tolkning att den kyrkliga vigseln är nor-
merande, såväl på en samhällelig nivå som inom det kyrkliga bröllopsfältet. En 
sådan vigsel innefattar i det här fallet inte enbart en vigsel enligt Svenska kyrkans 
ordning utan även en rad andra saker, som en specifik klädsel, många gäster och 
en påkostad efterföljande middag. Ett ”riktigt” bröllop är stort, högtidligt och 
kyrkligt. Det ska också kännas autentiskt (”personligt”). De som gifter sig bor-
gerligt bryter med normen. Somliga gör det högst medvetet medan det för andra, 
enligt min tolkning, egentligen inte är det mest önskvärda. I brytningen synliggörs 
de skillnader som finns mellan de två sociala fälten. Den huvudsakliga skillnaden 
är, som jag ser det, att de intervjupersoner som gifter sig kyrkligt har ett starkt 
kulturellt kapital. Det visar sig bland annat i en genomgående hög utbildnings-
nivå inom gruppen (jfr Bourdieu 2004) samt en positiv relation till en organisa-
tion med starkt kulturellt värde, Svenska kyrkan (jfr Pettersson 2000, Bäckström 
m fl 2004, Wiig-Sandberg 2006, Davie 2000). De kyrkliga paren är också be-
redda att betala för ett stort bröllop vilket antyder att de (och/eller deras föräld-
rar) har starkt ekonomiskt kapital. Det är av betydelse för dessa par att de följer 
normen för vad ett ”riktigt” bröllop är. Paren önskar en högtidlig ceremoni och 
har en tydlig uppfattning av vad ett kyrkligt bröllop ska innehålla. De lägger ned 
mycket engagemang för att få vigseln att kännas så autentisk som möjligt och 
utformar en vigsel som ska spegla deras personligheter. De präster som håller 
vigseltal där brudens och brudgummens personligheter lyfts fram uppmärksam-
mas särskilt av paren. Vigseln ska vara en upplevelse utöver det vanliga, såväl 
för paret självt som för gästerna (jfr Gustafsson Lundberg 2007, Riis & Woodhead 
2010, Åkesson & Salomonsson 2010). Dessa drag kan också betraktas som ton-
givande i dagens svenska kultur (Åkesson & Salomonsson 2010). En personligt 
utformad vigsel utgör därmed kulturellt kapital. Kyrkorummet symboliserar 
högtid och är känslomässigt viktigt för de kyrkliga paren. Dessa faktorer visar att 
den kyrkliga vigseln, som en del av bröllopsnormen, ger starkt symboliskt kapi-
tal inom gruppen (jfr Bourdieu 2004:97). Paren ser vigseln som en offentlig 
handling, de vill ha många gäster närvarande vid vigseln och känner sig ganska 
bekväma med att stå i centrum för andras blickar. Betoningen av de sociala re-
lationernas betydelse i vigselsammanhanget pekar på det stora bröllopets värde 
för individens sociala kapital (jfr Bourdieu & Wacquant 1992:119). 

De som gifter sig borgerligt har lägre utbildningsnivå samt en mer negativ och 
svagare relation till Svenska kyrkan. Deras kulturella kapital är ur dessa avseen-
den mindre än de kyrkliga brudparens. Bröllopet utgör varken starkt symboliskt 
eller socialt kapital för de borgerliga paren. Ansvaret för vigselns utformning 
lämnar de helt till vigselförrättaren. Sånger eller andra inslag anses inte höra en 
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borgerlig vigsel till utan är reserverat för den stora kyrkliga vigseln. Paren efter-
strävar intimitet i vigselsammanhanget med endast ett fåtal gäster närvarande. 
De ser vigseln främst som en privat företeelse och flera känner sig obekväma med 
att vara i centrum. Flera uttrycker sociala svårigheter med att samla släkt och 
vänner vilket är en orsak till att vigseln hålls i litet format. Detta antyder att 
parens sociala kapital är svagt i jämförelse med den kyrkliga gruppens. De bor-
gerliga paren vill eller kan inte heller betala vad ett stort bröllop kostar, vilket 
kan bero på att de möjligen har svagare ekonomiskt kapital än den förra gruppen.

De två sociala fältens skilda förhållningssätt till vigseln är enligt Bourdieus 
teori ganska typisk. Han hävdar att de olika fältens praktiker, tillgångar, åsikter 
och sätt att uppträda (habitus) bildar egna språk. Bourdieu jämför skillnaderna 
mellan fältens habitus med språkens särskiljande tecken. Habitus skiljer indivi-
der från varandra och fält från varandra eftersom människan har en förmåga att 
göra indelningar av världen och människor runt omkring sig (2004:19-21). Den 
tydliga skillnad i habitus som finns mellan borgerliga och kyrkliga brudpar är 
med en sådan förståelse tecken på att individerna finns i olika sociala fält. Liksom 
analysen visar är dessa förhållanden dock inte statiska. Individens habitus kan 
ändras och genom olika strategier byter individerna fält, vilket är fallet för Lotta 
(K) och Sandra (B). Strukturerna är med andra ord föränderliga och följer de 
svängningar som individers liv och samhället gör. Vad jag tycker mig se är att 
det i det sammanhang som mina intervjupersoner finns råder	en	norm	kring	vad	
ett	 ”riktigt”	bröllop	är.	Det	är	en	norm	som	verkar	kännas	bekräftande	och	
självklar	för	somliga	och	bindande	för	andra.	Men	alla	påverkas	av	den. Vad 
som mer blir tydligt är att den valmöjligheternas diskurs som är tongivande i 
samhället till stor del är en illusion. I likhet med Ambjörnsson (2004) hävdar jag 
att individualiseringen	inte	i	första	hand	handlar	om	individens	fria	val	utan	
om	dennes	relation	till	det	omgivande	samhället (2004:302).

9.5 Frack eller jeans?
Jag har hittills diskuterat betydelsen av symboliska kapital och genus som två 
skilda fenomen. Men den bild som tonar fram i de intervjuades berättelser är 
mer komplex än så. De två maktstrukturerna interagerar intersektionellt med 
varandra och påverkar intervjupersonernas habitus. Dessutom framträder ge-
nusdimensionerna (Connell 2003) inte enbart i relationen mellan brud och 
brudgum utan också inom gruppen kvinnor respektive gruppen män. Struktu-
rerna är särskilt framträdande i berättelserna om klädval (jfr Bourdieu 1993, 
Skeggs 2006) och de intervjuade har olika sätt att hantera dem på. 

De flesta rättar in sig i ledet och följer rådande normer för respektive fält. 
Sofia (B) har bestämda uppfattningar om vad som passar – och framför allt inte 
passar – en borgerlig brud. Hon ska inte ha någon ”typisk” brudklänning. Efter 
nio månaders letande hittar hon en som hon anser är lämplig. Den vita färgen 
signalerar att Sofia är en brud och klänningens material, utsmyckning och modell 
bekräftar att hon följer sitt sociala fälts habitus. Hon har gjort de val som hon 
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ansåg var möjliga för henne att göra. Valen stod i relation till det omgivande 
samhället (jfr Ambjörnsson 2004). Men Sofia är väl medveten om att hennes 
klänning inte stämmer med det övergripande bröllopsfältets normer för vad som 
anses vara en ”riktig” brudklänning. Enligt min tolkning bekräftar detta Skeggs 
påstående att heterosexualitet på en och samma gång kan åstadkomma norma-
lisering och marginalisering, beroende på klass (Skeggs 2006:189). Normalise-
ringen handlar i det här fallet om att Sofia gifter sig, vilket den vita färgen sym-
boliserar. Hon blir bekräftad som heterosexuell kvinna och tar del av den hege-
moniska samlevnadsformen. Marginaliseringen kommer till uttryck genom att 
Sofia inte vill ha en ”typisk” brudklänning eftersom hon gifter sig borgerligt. En 
borgerlig vigsel anses inte vara någon ”riktig” vigsel, den är marginaliserad (jfr 
Skeggs 2006, Connell 2008) eller dominerad (Broady 1990)) i förhållande till 
den kyrkliga vigseln. Cecilia (K) är på motsvarande sätt lika bestämd över att den 
”typiska”/”riktiga” brudklänningen är den som gäller när hon gifter sig. Allt an-
nat är för henne otänkbart. Cecilia följer de strukturer gällande kapital och genus 
som finns inom bröllopskontexten. Hon uppfyller den heterosexuella normen på 
samtliga punkter.

Klädkoderna och betydelsen av de sociala strukturerna blir särskilt tydliga i 
Lottas (K) fall. Hon kommer från en miljö där det är ovanligt med giftermål men 
tillhör nu ett socialt fält i vilken giftermål enligt kyrklig vigselordning är norm. 
Hennes habitus stämmer i detta avseende inte med det sociala fältets, för när 
giftermål kommer på tal vill Lotta först gifta sig borgerligt. Att då bära en ”typisk 
brudklänning” är otänkbart för henne. Efter övertalning beslutar sig Lotta för en 
kyrklig vigsel och i och med detta är denna typ av klänning istället självklar. Hon 
antar det kyrkliga bröllopsfältets habitus. Kort tid före vigseln har Lotta ännu 
svårt att riktigt förlika sig med tanken på sig själv som en ”riktig” brud. Situatio-
nen gör tydligt att klassposition och klassidentitet inte är samma sak (Skeggs 
2006). 

Diskrepansen mellan position och identitet synliggörs även i Lisas (B) berät-
telse, fast då på ett helt annat sätt. Den borgerliga vigseln, som hon själv valt, 
beskriver hon som ett ”andrahandsalternativ” och Lisa gör allt hon kan för att få 
det att likna en stor kyrklig vigsel. Att gifta sig borgerligt kan ses som det ”nor-
mala” i Lisas sociala fält men själv vill hon något annat. Lisa hyr en ”typisk 
brudklänning”, får håret uppsatt, blir sminkad, bär blommor, väljer en särskild 
plats för vigseln osv. Den som i efterhand ser de bröllopsbilder som den inhyrda 
fotografen tagit kan tro att paret haft det ”prinsessbröllop” som Lisa alltid drömt 
om. Lisa bryter mot det borgerliga fältets habitus i sitt arrangemang av bröllops-
dagen. Situationen kan liknas vid den ambition som arbetarklasskvinnorna i 
Skeggs (2006) studie har att anta medelklassens habitus i syfte att komma så 
nära normen som möjligt och därmed bli respektabla. Frånsett vigselformen blir 
Lisa en ”riktig” brud och därmed en ”riktig” kvinna. Samtidigt är hon väl med-
veten om att hon aldrig fullt når upp till de ideal som bröllopsmagasinen och 
Internetsidorna presenterar. ”Jag har ju min mage”, säger Lisa och avslöjar i 
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samma mening den diskursiva makt som populärkulturen har över individen, 
särskilt kvinnan (jfr Connell 2003, Bourdieu 1999). 

Lisas man, Leif, har ett annat utgångsläge. Han känner till en början motstånd 
mot att gifta sig i kostym, ett plagg som han tidigare aldrig klätt sig i. Till slut går 
han ändå med på Lisas önskemål. I efterhand visar han glädje och stolthet när 
han berättar om känslan av att bära kostym och min tolkning är att han i och 
med sitt klädval upplever ett statusskifte. Han antar ett annat habitus och blir 
en ”riktig” man. Leif tar del av den hegemoniska maskulinitetens fördelar. Såväl 
själva giftermålet som kostymen är normgivande och hör ihop med hegemonisk 
maskulinitet på regional respektive lokal nivå (Connell & Messerschmidt 2005). 
Giftermålet och bruket av kostym kan tolkas som strategier för att stärka Leifs 
position i det sociala fältet.

Även männens klädkoder är alltså specifika för de två sociala fälten. En man 
som gifter sig kyrkligt förväntas ha frack eller annan högtidsklädsel och för dem 
som gifter sig borgerligt verkar kostym vara normerande.85 Andreas (K) och 
Urban (B) väljer istället kostym respektive jeans. Deras berättelser synliggör yt-
terligare dimensioner av intersektionalitet. Kläderna är enklare än klädkoden 
anger och både Andreas och Urban försvarar sina klädval och ställer sig i op-
position mot respektive sociala underfälts habitus (Bourdieu 2004), eller den 
lokala hegemoniska maskuliniteten (Connell & Messerschmidt 2005) om man 
så vill. Andreas och Urbans försvar kan tolkas som uttryck för upplevd margina-
lisering (Connell 2008) inom respektive socialt fält. De män och kvinnor som 
däremot väljer ”rätt” kläder i förhållande till sitt sociala fält behöver inga försvar 
eller motiveringar till sina handlingar. Nämnda	exempel	visar	att	strukturer	av	
klass	och	kön	samverkar	på	flera	plan	och	bildar	komplexa	system	av	makt,	så	
kallad	intersektionalitet.	Brudar	och	brudgummar	har	normer	i	både	det	över-
gripande	bröllopsfältet	och	respektive	underfält	att	förhålla	sig	till. Individers 
handlingar,	i	det	här	fallet	i	fråga	om	klädsel,	åstadkommer	normalisering	och	
marginalisering	på	samtliga	nivåer.	

9.6 Rit som tradition
När de kyrkliga brudparen motiverar sina val av vigselform hänvisar de bland 
annat till traditionen. De nämner dels (1) en personlig aspekt som refererar till 
en tradition att gifta sig kyrkligt inom släkten och bland vänner, dels (2) en his-
torisk aspekt som handlar om den kyrkliga vigseln som en del av den svenska 
kulturen. Många religionssociologer använder begreppet tradition utan att när-
mare definiera vad de menar med det. Ändå ger de traditionen stor betydelse i 
sina tolkningar av nutida religiositet. Det anser jag är en brist och jag har i min 
studie försökt att fånga betydelsen av denna diffusa term. Inte sällan tolkar re-

85 Även om kostym är norm så är klädvalet friare vid en borgerlig vigsel och flera av männen väljer annan 
klädsel utan att kommentera detta. Enbart Urban som har jeans, vilket är det mest vardagliga plagget 
bland dem jag har träffat, kommenterar klädvalet.
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ligionssociologer människors uttalanden om traditionens betydelse i samband 
med riter som ett uttryck för religiositet (t.ex. Hervieu-Léger 2000, Davie 2000, 
Bäckström m fl 2004). Genom deltagandet i en kyrklig vigsel för brudparen det 
religiösa minnet vidare. Det gäller förvisso från ett organisatoriskt perspektiv. 
Mina intervjupersoner har däremot ingen upplevelse av vigseln som en religiös 
handling. Min tolkning av deras berättelser går istället i linje med Ina Rosens 
(2009) förståelse av religionens och trons betydelse för dagens moderna män-
niska. Rosen hävdar att kyrkliga riter för de flesta främst har en social funktion 
och inte en religiös. Hon beskriver den kyrkliga vigseln som ett socialt område 
(social sphere) där religiösa institutioner och enskilda individer möts. 

Jag vill likna detta sociala område vid en del av ett socialt fält, i detta fall en 
del av det kyrkliga bröllopsfältet. Ritualiseringen, att gifta sig enligt Svenska 
kyrkans ordning, tillhör fältets habitus. Giftermål i allmänhet, och kyrkligt bröl-
lop i synnerhet, är kulturellt kapital. Inom det kyrkliga bröllopsfältet är den 
kyrkliga vigseln en självklarhet, så kallad doxa (jfr Bourdieu 1992:68). Det hand-
lar om något mer än att bli en del av en kedja av generationer som gift sig kyrk-
ligt. Utan kyrklig vigsel är man inte ”riktigt” gift. Men själva vigseln är enbart en 
del (om än betydande) av hela det paket av föreställningar som ett ”riktigt” bröl-
lop inbegriper. Genom att använda begreppet tradition refererar intervjuperso-
nerna till historien men värdet av att följa denna sed handlar, som jag ser det, 
främst om att bli bekräftad här och nu. Deras berättelser är en del av en offentlig 
berättelse. Denna djupare förståelse av traditionsbegreppet har inte uppmärk-
sammats i tidigare religionssociologisk forskning, vilken företrädesvis byggt på 
kvantitativt material. 

Religionssociologerna Per Pettersson (2000:357) och Jonas Bromander 
(2005:50-57) konstaterar att önskan om att vara en del av en tradition har stor 
betydelse för medlemmarna i Svenska kyrkan. Här är de kyrkliga livsriterna (dop, 
konfirmation, vigsel och begravning) centrala. Genom att delta i dessa behåller 
medlemmen en livslång relation till Svenska kyrkan. Bäckström m.fl. (2004) 
bygger en religiös modell där traditionen och dess koppling till ritualen bär upp 
hela den nordiska religiositeten. Författarna hävdar att kyrkliga ritualer är väl 
etablerade i det svenska samhället (Bäckström m.fl. 2004:93-94). Jag ifrågasät-
ter den trygga bas som traditionen enligt nämnda författare är. 

De som i min studie väljer att gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning hänvi-
sar i och för sig till traditionen men eftersom jag menar att traditionsbegreppet 
bör förstås ur ett socialt perspektiv är den relevant endast så länge som majori-
teten svenskar respektive människor i individens närmaste omgivning gifter sig 
kyrkligt. De personer i min undersökning som är medlemmar i Svenska kyrkan 
och ändå väljer att gifta sig borgerligt bryter med den tradition som enligt Bro-
mander, Pettersson och Bäckström är central för medlemmarna. För Sandra och 
Rickard (B) är vigselns koppling till tradition tämligen irrelevant, delvis på grund 
av att kyrkliga vigslar inte är nog vanliga i deras sociala sammanhang, delvis för 
att vare sig kyrkan eller dess riter upplevs vara relevanta för dem personligen. 
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De finns inom den grupp av Svenska kyrkans medlemmar som har ett individu-
ellt perspektiv på kyrkotillhörigheten, där betydelsen av tradition är svag och 
medlemmen har en reflexiv hållning till medlemskapet (Pettersson 2000:323, 
Liljas Stålhandske 2005:126, Bromander 2005:51). Det är en grupp som förvän-
tas öka (Liljas Stålhandske 2005:127, Bromander 2005:54-55, Heelas & Wood-
head 2005). Lisa och Leif (B) är ytterligare två av Svenska kyrkans medlemmar 
som gifter sig borgerligt. De har en svag förankring med kyrkan men hade ändå 
gärna gift sig kyrkligt. De väljer, enligt min tolkning, bort den kyrkliga vigseln 
främst av sociala och ekonomiska skäl. De anser sig inte ha råd att ordna det 
stora arrangemang som enligt dem är synonymt med kyrklig vigsel och de har 
svårt att veta vilka de skulle bjuda till bröllopet.

Nämnda brudpar är inte ensamma om att välja bort den kyrkliga vigseln. 
Samtidigt som medlemstalet ligger förhållandevis högt (70 procent av Sveriges 
befolkning tillhörde Svenska kyrkan år 2010) visar statistiken att andelen kyrk-
liga vigslar stadigt minskat under den senaste tioårsperioden. År 2010 valde 36,6 
procent av alla brudpar det året att gifta sig kyrkligt. Tio år tidigare gjorde 61,1 
procent detsamma (www.svenskakyrkan.se). Samtidigt har det totala antalet 
giftermål ökat. Man måste gå drygt 40 år tillbaka i tiden för att finna så höga 
vigseltal som nu (SCB 2011a).86 Det numerära antalet svenskkyrkliga vigslar har 
inte ändrats nämnvärt. Under de senaste 20 åren har omkring 20 000 par per 
år gift sig enligt Svenska kyrkans vigselordning.87 Det är alltså andra vigselformer 
som har ökat kraftigt. I dagsläget finns ingen samlad statistik eller studier som 
visar vilken vigselform som nu är den vanligaste men jag finner det troligt att de 
borgerliga vigslarna är i majoritet.88 Detta ska inte tolkas som att enbart Svens-
ka kyrkans medlemmar väljer andra vigselordningar. Andelen utlandsfödda har 
ökat under senare år. Många av dem är inte medlemmar i kyrkan och väljer en 
annan vigselform. Men det är oklart hur stor andel de utlandsfödda utgör i sta-
tistiken. Demografen Ohlsson-Wijk (2011) hävdar att invandringen inte har 
påverkat det ökade antalet giftermål totalt sett i Sverige. Detta tyder på att allt 
fler svenskfödda gifter sig och att många då väljer en borgerlig istället för svensk-
kyrklig vigsel. En del av dem är medlemmar i Svenska kyrkan. Andra är det inte. 
Ett minskat deltagande i kyrkliga livsriter kan också märkas över lag  

86 År 1968 vigdes 52 291 par i Sverige. Därefter sjönk antalet giftermål fram till år 1998. År 1989 bröts 
den nedåtgående kurvan tillfälligt, i samband med att lagen för änkepension ändrades (SCB 2011a).

87 1999 gifte sig ca 22 200 par enligt Svenska kyrkans ordning och år 2010 gjorde ca 20 337 par detsamma 
(www.svenskakyrkan.se).

88 Statistiska Centralbyrån (SCB) för statistik kring antal vigslar på olika nivåer (kommun, län osv.) 
i Sverige. Svenska kyrkan för statistik över hur många vigslar som sker enligt Svenska kyrkans 
vigselordning och hur de förhåller sig till det totala antalet vigslar i Sverige. Varje församling och stift 
har uppgifter på respektive nivå. Det finns inga samlade uppgifter kring andra religiösa samfunds 
vigslar eller borgerliga vigslar. Dessa finns hos respektive församling eller Länsstyrelse (till vilka 
samtliga borgerliga vigselförrättare inom länet varje år skickar uppgifter på antal förrättade vigslar). 
Mina försök att få tag på information från Länsstyrelser har varit fruktlösa.
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(www.svenskakyrkan.se). Detta bör innebära att många av kyrkans medlemmar 
väljer bort en kyrklig vigsel. Den länk som livsriterna enligt nämnda religions-
sociologer är mellan Svenska kyrkan och medlemmarna blir alltså svagare år från 
år.

Utvecklingen stämmer väl överens med påståendet att traditionen har en 
minskad kraft i samhället. Enligt Giddens (2003) har globaliseringen gjort att vi 
nu lever efter ”traditionens slut”. Detta innebär att de traditioner som finns kvar 
i allt mindre utsträckning efterlevs på ett traditionellt vis, alltså att man försvarar 
traditionella aktiviteter genom deras egna riter och symboler. Därigenom har 
man också tagit bort deras anspråk på sanning (Giddens 2003:54). Svenskkyrk-
liga medlemmars val att gifta sig borgerligt betraktar jag som ett exempel på 
detta. För dessa par har de kyrkliga riterna ingen egentlig betydelse. De bevarar 
de symboler som de själva anser vara relevanta att värna, exempelvis den vita 
klänningen, och väljer en vigselform de finner är rätt för dem. Genom att välja 
en icke traditionell vigselform finns inga ”krav” på paren om hur vigseln ska gå 
till eller hur bröllopsdagen ska utformas. Jag	håller	med	Åkesson	m.fl.	när	de	
hävdar	att	de	religiösa	riterna	måste	vara	ett	evenemang,	en	speciell	upple-
velse,	för	att	i	framtiden	vara	aktuella	för	ett	par	som	inte	väljer	dem	av	reli-
giösa	skäl	(2008:98). Min	studie	visar	också	att	även	en	förhållandevis	god	och	
stark	relation	till	Svenska	kyrkan	samt	ett	relativt	starkt	ekonomiskt	kapital	
är	nödvändigt	beträffande	vigseln.	Annars	är	det	troligt	att	paren	gifter	sig	
borgerligt,	åtminstone	om	den	här	presenterade	bilden	av	kyrkliga	vigslar	
kvarstår.	Jag efterlyser mer forskning kring vilka vigselformer människor väljer 
och hur fördelningen är mellan olika grupper i samhället. 

9.7 Riter i förändring
Även berättelserna om utformning och upplevelse av vigseln belyser ritens so-
ciala funktion. De kyrkliga brudparen strävar efter att göra riten så autentisk som 
möjligt. Den ska vara en stark upplevelse för alla närvarande, med brudparet i 
centrum. Tidigare forskning kring ritualisering har uppmärksammat detsamma 
(se t.ex. Åkesson & Salomonsson 2010). Förhållandet kan ses som en del av det 
nya ritualparadigm som Bell (1997) beskriver, vilket i sin tur grundar sig i sub-
jektiva värderingar (Heelas & Woodhead 2005). Brudparens strävan efter auten-
ticitet ger också utslag i deras fokus under själva ritualiseringen. Det är de själva 
och det de skapar i riten som är centralt. Carolinas (K) och Andreas (K) berät-
telser gör tydligt att den symbolik som de själva ser i ritualiseringen är bärande 
i deras upplevelser av densamma. Den ursprungliga symboliken kommer däremot 
inte alltid fram. När exempelvis Lotta (K) och Mårten (K) berättar om sina upp-
levelser av att böja knä i samband med förbönen fokuserar båda tydligt på den 
sociala situationen av att som brud respektive brudgum vara i andras blickfång, 
medan den religiösa innebörden av handlingen lämnas därhän. Förbönen ingår 
i en kyrklig vigsel och är därför viktig för mina intervjupersoner att ha med. Utan 
förbönen eller andra delar av den kyrkliga liturgin blir det ingen ”riktig” vigsel. 
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Men den religiösa innebörden av liturgin förbises. Enligt mina intervjupersoner 
stämmer alltså inte den inom religionssociologin vanliga teorin att människor 
uppfattar det som att prästen ber i deras ställe (Davie 2000). 

Rosen hävdar att riter som den kyrkliga vigseln möjliggör att traditioner, vär-
deringar, attityder, normer osv. kan utvecklas under mer eller mindre struktu-
rerade former (Rosen 2009:153). Vigseln, som socialt område, finns mellan de 
religiösa institutionerna med sina fasta trossystem å ena sidan och enskilda 
personers individualiserade religiositet å den andra. Såväl Bäckström m fl (2004) 
som exempelvis Bell (1997) delar denna förståelse av riten men eftersom deras 
utgångspunkter är olika har de skilda tolkningar av ritualiseringens effekter. 
Bäckström m fl verkar utgå från att riten har inneboende värderingar och normer 
vilka uppenbaras för deltagaren under ritualiseringen (2004:161). Detta leder 
enligt författarna till en religiös upplevelse, oavsett om deltagaren själv ut-
trycker det eller ej. Bell hävdar att denna tradering inte sker med automatik. 
Mina intervjupersoners berättelser stödjer hennes teori att hur mycket en individ 
tar till sig av ritens ideologi beror på hur väl denna samspelar med deltagarens 
världsuppfattning (Bell 1997:252). Såväl riten som dess symbolik förändras med 
samhället och kan tolkas på olika sätt från individ till individ (Humphrey & 
Laidlaw 1994, 2006). Så bör exempelvis Carolinas val att överlämnas av sin 
pappa tolkas som ett uttryck för subjektivering, att Carolina genom handlingen 
involverar fadern i hennes ”personliga” (autentiska) vigsel, snarare än ett uttryck 
för underordning. Carolinas och Olles utgång (där de går med dottern i famnen) 
och val att kombinera vigsel och dop vid samma tillfälle bör på motsvarande sätt 
tolkas utifrån deras beskrivning av vigseln som en rit där familjen binds samman 
till en stadig enhet. De	värderingar,	attityder	och	normer	som	utvecklas	och	
uttrycks	genom	riterna	är,	enligt	min	förståelse,	inte	främst	några	som	finns	
nedlagda	i	riten	som	sådan.	Ritens	symbolik	är	föränderlig	och	upplevs	olika	
beroende	på	kontext	och	från	individ	till	individ. 

9.8 Bröllop förenar och skiljer
Jag har i detta kapitel försökt att dra fram och knyta ihop några av de trådar som 
spunnits i studien. Så vad blev det av mitt nystan av bröllopsberättelser? Jag ska 
göra en sista, tjock fläta av det jag här har dragit fram. Det blir en trasslig fläta, 
så som skapandet av bröllop enligt min mening är. Syftet med studien har varit 
att	förstå	den	mening	som	unga	vuxna	skapar	i	sina	bröllop	och	berättelserna	
om dem. Jag anser att det centrala resultat som kommit fram är att bröllop både 
förenar och skiljer människor åt. 

På mikronivå, två individer emellan, är riten å ena sidan förenande. Intervju-
personerna motiverar giftermålet med att det stärker banden inom familjen, där 
barnen såväl är bröllopets tändning som dess motor. Detta gäller dels känslomäs-
sigt, dels juridiskt och ekonomiskt. Förenandet gestaltas på olika sätt i flera av 
vigslarna, framför allt genom att brudparen lyfter fram barnets betydelse i vigseln. 
Den juridiska aspekten av föreningen är en given effekt av vigseln och den käns-
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lomässiga upplevs av några av de intervjuade. Samtidigt finns det föreställning-
ar om hur brud och brudgum ska bete sig och framträda i bröllopssamman-
hanget som kan ha en särskiljande effekt på man och kvinna. I berättelserna om 
bröllopsförberedelserna verkar det vara försvarbart att kvinnan är projektledare 
och mannen bara följer med. Enligt bröllopsnormen är bruden dagens huvud-
person, vilket understödjer en könsgrundad arbetsdelning. Den romantiska 
kärleken, som bröllop inte minst inom populärkulturen i hög grad symboliserar, 
är enligt min tolkning en pådrivande faktor i skapandet av denna situation. Men 
strävan efter jämlikhet gör sig påmind i flera pars ambitioner att dela lika på 
arbetet eller bryta den patriarkala strukturen vid val av efternamn.

Bröllops förenande kraft visar sig även på mesonivå, inte minst i brudparens 
förhållande till släkten. Särskilt den kyrkliga vigseln beskrivs som ett bra till-
fälle att samla släkt och vänner.  Flera borgerliga vigslar är däremot hemliga, i 
syfte att hålla släkt och vänner borta från dem. Själva riten har både en fören-
ande och separerande effekt. Den samlar människor i en gemensam handling 
men upplevelsen av den är individuell och tolkningarna kan skilja sig åt från 
person till person. De som väljer att gifta sig med enbart ett fåtal vittnen närva-
rande, kanske i hemlighet, lämnar helt riten som kollektiv företeelse åt sidan. 

På makronivå, i samhället, framträder bröllopets enande betydelse i att samt-
liga som gifter sig blir en del av ett kollektiv genom att de följer normen för vad 
en ”riktig” familj är. Detta framställs också som ett motiv till äktenskap hos flera 
av de intervjuade. Samtidigt separerar det de gifta från personer som inte är 
gifta vilket också kan ses som en av ritens funktioner (Bourdieu 1996). En jäm-
förelse de två vigselgrupperna (borgerlig respektive kyrklig) emellan visar på 
ytterligare aspekter av särskiljande. Enligt min tolkning av normen för ”riktigt” 
bröllop uppkommer en åtskillnad av människor som resulterar i två grupper, de 
som gör vad ”man ska” göra och de som inte gör det. Min tolkning är att bröl-
lopsnormen upprätthålls genom den offentliga mediala bröllopsberättelsen men 
kanske främst genom människors praktiker. Hur brudpar väljer att utforma sina 
bröllop, genom val av vigselform, klädsel, antal gäster osv., skapar och upprätt-
håller normerna för vad ett ”riktigt” bröllop är och därmed också hur en ”riktig” 
brud respektive brudgum ser ut. Normerna skiljer människor åt i fråga om klass 
och genus. En ”riktig” brud och brudgum klär sig enligt klädkoderna för respek-
tive kategorier i bröllopsfältet och får del av den makt som ett uppfyllande av 
idealet eller normen medför. Den som inte följer normen befinner sig i margina-
len. De kyrkliga paren gifter sig ”på riktigt”. Dessa par har förhållandevis starkt 
ekonomiskt kapital och kan vara en betydande målgrupp för upplevelseindustrin, 
vilken riktat in sig på bl.a. bröllop (Åkesson & Salomonsson 2010). De borger-
liga brudparen skiljer sig från normen. Den lilla intima vigsel som de har valt får 
sällan många spaltmetrar bland de offentliga berättelserna och förblir därmed 
osynlig. 

Detsamma gäller på metanivå, inom forskningen. I studier av bröllop kan 
olika forskningsdiscipliner mötas, vilket min avhandling är ett exempel på. Men 
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i själva urvalet av vilken typ av bröllop som studeras görs ofta prioriteringar som 
har en effekt av åtskillnad. De flesta studier om bröllop i Sverige utförs av religi-
onssociologer och etnologer. Den religionssociologiska forskningen har under 
senare år fokuserat på de svenskkyrkliga vigslarna (t.ex. Pettersson 2000, Bäck-
ström 2000, Bäckström m.fl. 2004) och etnologin på trenden med stora bröllop 
(t.ex. Knuts 2006, Salomonsson 2005, Åkesson & Salomonsson 2010). Det finns 
säkert goda skäl till dessa val men resultatet blir att den lilla borgerliga vigseln 
åter hamnar i de storstilade bröllopens skugga. Min avhandling bidrar till synlig-
görandet av den vanligt förekommande, men publikt närmast osynliga riten, den 
lilla borgerliga vigseln.
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10 Epilog
Sex år har gått sedan jag gifte mig och påbörjade forskarutbildningen. Under 
denna tid har giftermålstrenden hållit i sig. Allt fler gifter sig och populärkulturen 
verkar inte få nog av bröllop. Den som så önskat har kunnat se såväl kungliga 
bröllops glans som brudar som tävlar i TV om vem som ordnar det bästa bröl-
lopet. Men riten innebär mer än glam och glitter. Analysen av brudparens berät-
telser visar att bröllopet påverkar och påverkas av dem som deltar i det. Riten är 
en produkt av den kontext i vilken den kommer till uttryck. Den såväl förenar 
som skiljer människor åt. Jag hoppas att studien kan fungera som ett verktyg för 
den som vill förstå vad relationer och ritualisering kan betyda för unga i dagens 
Sverige.
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12 Summary
Stories about children, brides and weddings 
Introduction 
During the 21st century, the number of wedding services in Sweden has steadily 
increased (www.scb.se). Weddings, and relationships that may lead to marriage, 
are also hot topics in today’s popular culture. A change that has occurred in recent 
decades is that the proportion of wedding services conducted within the auspices 
of the Church of Sweden has decreased, from being in clear a majority to a mi-
nority position today (www.svenskakyrkan.se). It is now typical for those who 
marry to have lived together for several years and have children. These conditions 
have set me a number of questions, such as: how important are children for a 
couple’s decision to marry? What are their expectations of being bride and groom? 
and How come some people choose to marry in church and others choose to have 
a civil wedding? A qualitative study, like mine, is required to find answers to those 
kinds of questions.  

In this study, 16 young adults (most of them have recently become parents) 
share their personal stories about their weddings. The stories start with the 
couples’ decisions to marry and end with the individual experience of the wed-
ding ceremony. Half of those interviewed have chosen a civil ceremony and the 
rest marry following the service of the Church of Sweden. The purpose of this 
study is	to	understand	the	meaning	that	young	adults	create	in	their	weddings	
and in their stories about them. The overarching question is: Which are the 
meaning making processes that become visible in the wedding stories, seen from 
different social and cultural perspectives? One way to come closer to the meaning 
that people create through word and action is to ask for their aim/motives with 
the act. Another is to ask what significance they see in it. I do both. In the analy-
sis I use narrative and reflexive method combined with theories from sociology 
of religion, cultural sociology, sociology of the family, ritual studies and gender 
research.

Previous research and useful theories
Earlier research about weddings and marriage makes clear that heterosexual 
marriage is normative in today’s Sweden (Adeniji 2008, Andersson 2011), alt-
hough it can be considered to be a high-risk project (Beck & Beck-Gernsheim 
1995, Giddens 2003). Weddings are a part of the growing experience industry 
and materiality and authenticity are valued highly in the wedding context (Knuts 
2006, Salomonsson & Åkesson 2010, Åkesson et. al. 2008). My study gives more 
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in-depth understanding of how norms and values influence couples during the 
wedding process and what marriage means to them. Previous research also shows 
that rites (like weddings) are important links in the relationship between the 
Church of Sweden and its members (Bromander 2004, 2011, Bäckström et. al. 
2004, Pettersson 2000). The rite has been interpreted as an arena of religiosity 
(Bäckström 2004). I argue that qualitative studies are needed to further un-
derstand how the relationship to the Church of Sweden impacts on members 
when they choose wedding form and what the wedding can mean to them. The 
present study will contribute to such an understanding. 

Family and relationships are central themes in the wedding stories represented 
here, especially when it comes to the couples’ decisions to marry and how they are 
preparing for their weddings. The sociologists Anthony Giddens (1991, 1992, 1999), 
Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim (1995) and Beck-Gernsheim (2002) 
stress the impact of individualisation on family life. Equality is a central theme in 
contemporary theories, as well as in the stories of the interviewees. The quest for 
equality is problematised in the stories of how the couples prepare for their wed-
dings and their perceptions of what it means to be a “real” bride and groom. The 
sociologist Raewyn Connell’s (1995, 2002, 2005) and historian Yvonne Hirdman’s 
(2000, 2001) structural perspective on relations between men and women can 
enhance the understanding of the tension that is visible within the couples in their 
stories about their preparations for the wedding. 

In several topics there is a clear distinction between those who marry in church 
and those who have a civil wedding. According to the sociologist Pierre Bourdieu 
(1977, 1990, 1994, 1996a, 1996b, 1996c, 1999), the differences between the groups 
are related to class (social field). I lean on his theory in my analysis of the differ-
ent choices of wedding form and combine it with a gender perspective in those 
parts of the thesis that emphasise the relationship between man and woman. A 
complex picture of religion and tradition emerges in the stories about the couples’ 
choice of wedding form and how they experience the wedding. Linda Woodhead’s, 
Paul Heelas’ (2005) and Ina Rosen’s (2009) sociological perspectives on religion 
can broaden the understanding of the interviewees’ relationship to religion and 
to the Church of Sweden. The theories highlight the focus on the individual (the 
subject) as a distinctive feature of today’s Western society. The wedding stories 
also reveal different interpretations of the wedding ceremony. The action theo-
retical perspectives of ritualisation that Catherine Bell (1997), Caroline Humphrey 
and James Laidlaw (1994, 2006) advocate open the way for increased under-
standing of how the bridal couple creates meaning in the wedding ceremony. 

Method
I have conducted interviews and chosen to use interpretative reflexive interview 
(Thomsson 2002) method in combination with narrative method (Johansson 
2005, Lieblich 1998, Scott 2010). My starting point is that a person’s story, to its 
content as well as its form, says something about both the person and the subject 
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that the person talks about. Each story is also marked by the context in which it 
is told. The purpose of the story, the relationship between narrator and listener 
and the narrator’s emotional atmosphere are some of the aspects that affect the 
story. I interviewed 16 women and men who together made up eight couples. 
Every person was interviewed twice; before and after the wedding. In total 32 
interviews were carried out. The interviewees are aged 24-40 years. They live in 
a medium-sized town and a small town in northern Sweden. The interviews were 
based on themes with open as well as more specific questions. After the interviews, 
I listened through the material and made an accurate transcription of them. The 
analysis of the interview material has been undertaken in two stages. First, I have 
made a (1) vertical analysis that cuts straight through each interview, and then 
transitioned to a (2) horizontal analysis across all of the interviews. I have fol-
lowed the four generic main requirements of research in the humanities and 
Social Sciences. Those are: requirement of information, consent, confidentiality 
and utilization. 

Weddings unite and separate
The key result achieved in the study is that weddings unify as well as create ten-
sions. On the micro	level, between two individuals, the rite is integrating. Inter-
viewees justify their marriage with the argument that it strengthens the ties within 
the family, in which children are a central part. This applies both to an emotional 
aspect and to a legal and financial aspect. The unification is symbolised in a 
number of ways, in particular through the bridal couple highlighting the im-
portance of the child in the wedding ceremony. The legal aspect of the unit is a 
given effect of marriage and also experienced emotionally by some of those in-
terviewed. These are examples of the unifying force of weddings. At the same 
time, the stories express ideas about how the bride and groom should behave 
and appear in the wedding context, which may lead to conflicts between man and 
woman. The stories of the wedding preparations appear to justify a role for the 
woman as the project leader while the man only follows on. In the wedding con-
text, the bride is the main character and the man is supposed to have a supporting 
role. This legitimises a gender-based division of labor. In popular culture, the 
picture of weddings is strongly connected to the historical form of romantic love. 
As I see it, this is a driving factor in the creation of the situation mentioned 
above. But the quest for equality makes itself heard in the ambitions that several 
couples have to share the labor equally and to break the patriarchal structure 
concerning the choice of family name.

On the meso-level, the wedding is experienced as a unifying force especially 
in the relationship to family and friends of the church wedding couples. A strong 
motive for marrying in church is that this wedding form is a part of an important 
tradition, in the family as well as in Swedish culture. The rite has a great social 
significance, but not a religious one. Several couples with civil marriages keep it 
secret. They do not want anyone else there.
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On the macro-level, in society, unification appears in the interviewees’ expe-
riences of being a part of a collective, those who follow the norm for what a “real” 
family is. This is also a motive for marrying. A comparison of the two wedding 
groups (civil and ecclesiastical) shows, however, further aspects of tension. A 
distinction between human beings appears resulting in two groups: those who 
do the “right thing” and those who do not. As I see it, the wedding norm is 
partly sustained through the public medial wedding story, but primarily through 
human practices. How couples choose to design their wedding, through their 
selection of wedding form, dress, number of guests, etc., creates and maintains 
standards for what a “real” wedding is and thus what a “real” bride and groom 
should look like. The norm separates people in terms of class and gender. A “real” 
bride and groom dress according to garment codes for each of the categories in 
the wedding field and gain part of the power that the fulfillment of the ideal me-
ans. The church wedding couples get married “for real”. They are probably a 
major target group for the experience industry, which has weddings as one of its 
foci (Åkesson & Salomonsson 2010). The small intimate wedding form that the 
civil wedding couples have chosen rarely gets any column inches in the public 
media and thus remains invisible. 

The situation is the same on the meta-level, in academia. In studies of wed-
dings, various research disciplines converge, of which my dissertation is an ex-
ample. But in the selection of the type of weddings that are studied, there are 
often priorities made that result in distinctions being made. Most studies on 
weddings in Sweden are carried out by sociologists of religion and ethnologists. 
The research conducted by sociologists of religion has in recent years focused on 
weddings within the Church of Sweden (ex Pettersson 2000, Bäckström 2000, 
Bäckström mfl 2004). The ethnologies focus the trend for big weddings (ex Knuts 
2006, Salomonsson 2005, Salomonsson & Åkesson 2010). There are certainly 
good reasons for these choices, but the result is that the small civil wedding cer-
emony once again ends up in the shadow of the grandiose weddings. My disser-
tation contributes to the visibility of the common, but publicly almost invisible 
rite; the small civil wedding.
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Berätta om ditt bröllop! 
 
Under 2008 – 2010 genomför jag, Karin Jarnkvist, ett forskningsprojekt vid Umeå universitet 
om äktenskap och vigslar. Syftet är att se om vigseln känns meningsfull för dem som gifter 
sig. En viktig del i projektet är att lyssna till de tankar som blivande makar har kring 
äktenskap och bröllop. Därför intervjuar jag personer som gifter sig i XXXXX år 2008. Det är 
bra om så många olika röster som möjligt hörs i intervjuerna. Jag träffar dig gärna, vare sig du 
gifter dig borgerligt eller kyrkligt, för första, andra eller tredje gången i ordningen eller om du 
har ett stort eller litet bröllop.  
   Intervjuerna går till så här: Du och jag träffas för två enskilda intervjuer. Den första sker 
före vigseln och handlar om dina tankar kring äktenskap och bröllop. Den andra intervjun sker 
efter vigseln. Intervjun tar upp hur du har uppfattat bröllopsdagen i sin helhet, särskilt vigseln. 
Varje intervju tar 30 – 60 minuter. Tid och plats kommer vi tillsammans överens om. Jag kan 
såväl dag- som kvällstid eller helger. Intervjun spelas in på mp3 och skrivs sedan ut.  
   Intervjuerna behandlas konfidentiellt. Det betyder att obehöriga inte kan ta del av dem och 
när resultaten redovisas kan inga svar kopplas till någon enskild person. Jag byter exempelvis 
namn på platser och personer. Resultaten redovisas i en doktorsavhandling. 
   Det är bra om vigseln dokumenteras i någon form; antingen genom att den filmas eller 
fotograferas. Dokumentationen används som samtalsunderlag vid den andra intervjun. Även 
detta material behandlas konfidentiellt. Dokumentationen finns alltså inte med i avhandlingen, 
eftersom det då skulle vara möjligt att se vilka som deltagit i undersökningen.    
   Jag ser helst att både du och din partner deltar i projektet men det är inte nödvändigt. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring, avbryta din 
medverkan. Jag kan inte betala någon ekonomisk ersättning för ditt deltagande. Hoppas att du 
ändå vill bidra med dina tankar och erfarenheter kring äktenskap och bröllop. Välkommen att 
vara med i projektet! 
 
Kontakta mig för mer information och anmälan! Om jag inte hör något ifrån dig under den 
kommande veckan ringer jag dig igen så kan vi prata mer om projektet. 
 
 
 
Hälsningar 
Karin Jarnkvist 
Doktorand i religionssociologi  
Tfn: 070 – 592 55 24 
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Intervju 1, före vigseln 
Bakgrund
Personliga uppgifter + bakgrund: Namn, ålder, utbildning, bostad, nuvarande familjesitua-
tion, ev tidigare samboenden, ev tidigare äktenskap.
Den aktuella relationens bakgrund – vägen till vigsel. 
Vem tog initiativet till giftermål?

Äktenskapet
Har du alltid velat gifta dig?
Varför äktenskap?
Vad innebär äktenskapet (för paret och för individen)?
Vilka förväntningar har du på äktenskapet?

Vigselform
Varför kyrklig/borgerlig vigsel?
Relation till vigselplatsen.
Relation till Svenska kyrkan. 
Storlek på bröllop?

Förberedelser
Förberedelser inför bröllopet – vilka, när?
Prioriteringar – vilka, varför?
Varifrån kommer inspirationen?
Vem har gjort vad? Hur mycket?
Andra inblandade?

Intervju 2, efter vigseln
Dokumentation från dagen finns med som stöd för samtalet.

Föregående	intervju
Något som jag eller intervjupersonen önskar ta upp kring den förra intervjun?

Bröllopsdagen
Beskriv dagen i sin helhet.
Särskilt stora ögonblick?
Särskilt kritiska händelser?
Symbolers betydelse: egna och/eller ursprungliga.

Vigseln
Genomgång av vigseln.
Stora ögonblick?
Kritiska händelser?
Vigselförrättarens betydelse för upplevelsen av vigseln.
Ev andra medverkandes betydelse.
Symbolers betydelse: egna och/eller ursprungliga.


