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Abstract 

 

This paper looks to examine the view on baptise in Sweden. How recently 

become parent’s argue in their decision on either baptise or not. The study 

relays on semi structured interviews with recently become parents. The 

interviews focus on the parent’s main arguments. The data analyses thru a 

coding system to build categories witch is aiming at finding similarities and 

patterns. The parents witch baptise their children are flexible in their view on 

religion and mean that baptism is an action of tradition. The parents who did 

not baptise their children focuses on the freedom of choice fore their children 

and that religion are not to be forced on their children. The conclusion in the 

paper is that the subject of individualism is interpreted in different ways. 
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Denna uppsats syftar till att undersöka hur nyblivna föräldrar i Sverige 

argumenterar för att antingen döpa eller inte döpa sitt eller sina barn. Studien 

baseras på semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer fokuserar på 

föräldrarnas huvudargument. Intervjuerna har sedan kodats och kategoriserats 

för att finna likheter och mönster. Föräldrarna som valde att döpa sina barn 

var mer flexibla i sin syn på dopet som religiös handling och fokuserar istället 

på religion. Föräldrarna som inte ville döpa sina barn fokuserade på barnets 

rätt att själv välja och att religion inte bör tvingas på ett barn. Slutsatsen i 

uppsatsen är att individualismen har stor inverkan på föräldrarnas 

argumentationer.  

 

Nyckelord: Dop, föräldraskap, individualism, religion.  
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1. Inledning 
För snart tjugofem år sedan hände något som i min familj får ses som en ovanlighet. Vi gick 

nämligen till kyrkan. Samma procedur hade upprepats två år tidigare och nu var det dags igen. 

Det som skedde vid dessa två speciella tillfällen var att min mamma och pappa lät döpa mig 

och min äldre bror. Jag har funderat på hur detta kom sig. Ingen av mina föräldrar vill på 

något sätt beskriva sig själva som religiösa. Jag frågade min pappa för några veckor sedan hur 

han skulle beskriva sin tro. Han svarade att han levde i en uttalad misstro sedan skrattade han 

till och refererade till en gammal Hasse och Tage sketch. ”Jo! Jag tror på Robert Lind i 

Kramfors”. Min mamma svarade på samma fråga att ”Den är noll! Det är min relation till 

Jesus, Gud och alla andra.”  Det är detta som väckt min nyfikenhet. Varför har de då döpt sina 

barn? Vad har vi egentligen för relation till dopet idag i Sverige? Av alla barn som föddes 

2013 så döptes 48,5 procent av dessa i Svenska kyrkan (svenskakyrkan.se). Många av dessa 

skulle förmodligen beskriva sig själva som religiöst troende och många likt mina föräldrar 

anser sig inte vara det. Men vad finns det för olika förklaringar till beslutet om huruvida man 

döper eller inte döper sitt barn?  I denna uppsats kommer jag att försöka lyssna till några 

nyblivna föräldrars röster för att se hur dessa resonerar kring barndopet i Svenska kyrkan. 

Vad vill man som förälder få ut av ett barndop och vad är det andra vill undvika? Är det så att 

de som väljer att döpa och de som inte väljer att döpa sina barn har fundamentalt skilda 

uppfattningar om vad ett dop innebär eller värderar man helt enkelt dopet olika trots att man 

delar bilden av vad dopet innebär?    

1.1 Syfte och frågeställningar 
	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad nyblivna föräldrar i dagens Sverige har för syn på 

och relation till barndopet i Svenska kyrkan. Vidare är syftet att undersöka hur de resonerar 

kring att döpa eller inte döpa sitt eller sina barn. 

	  
Uppsatsen grundar sig på följande frågeställningar:  

• Vad finns det för skäl till att nyblivna föräldrar väljer att döpa eller inte döpa sitt barn? 

• Vad innebär dopet för nyblivna föräldrar? Vilka kopplingar gör man mellan dopet och 

religion, tradition? 

• Skiljer sig relationen till dopet emellan föräldrar som väljer att döpa och de som väljer att 

inte döpa sina barn? I så fall hur?  
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1.3 Begreppsdefinitioner  
	  

Nedan kommer de begrepp som är viktiga för uppsatsen att diskuteras och definieras. Dessa 

är religion, tradition, ritual och till sist individualiseringsbegreppet.  

 
Religion	  
Att definiera religion kan göras på många olika sätt. Ofta delar man upp olika 

religionsdefinitioner i två grupper där den första menar att religion är något som hjälper 

människor att klara av livets problem samt göra detta meningsfullt. Den andra gruppen 

fokuserar religion mot relationen med väsen och krafter som anses ovanstående människan 

(Rydving, 2011:15). Dessa definitioner kallas ofta funktionella kontra substantiella. Dessa 

typer av definitioner har dock inte fungerat för uppsatsen då de tenderar att bli alltför icke-

flexibla i vad som kan anses vara ett uttryck för religion och inte. Man kan med dessa typer av 

definitioner riskera att bortse från deltagarnas upplevelse av ett fenomen för att istället 

fokusera på religionsbegreppet. Ett alternativ till detta finner vi i det kulturvetenskapliga 

förhållningssättet till religion. Med en av kulturvetenskaplig definition kan olika fenomen få 

olika betydelser med avseende på vilken kontext de existerar i. Detta förhållningssätt till 

religion bygger på människors aktiviteter som förutsättningar för religion, kommunikationen 

emellan människor lyfts fram som avgörande vilket också bäddar för en förståelse för 

religionen genom kontexten (Blomqvist, 2011:13). Synen på religion som mänsklig aktivitet 

och kontextuellt bunden lämpar sig bra för uppsatsen då syftet i sig inte är att finna exempel 

på en viss “typ” av religion. Deltagarnas egna utsagor om vad religion är för dem har fått stå i 

förgrunden. Huruvida dessa är “sanna” ur ett definitionsperspektiv är inte intressant för 

resultatet och analysen i uppsatsen.   

	  
Tradition	  
Tradition är ett av de begrepp som kontinuerligt återkommer i uppsatsen. Detta begrepp kan 

behöva diskuteras närmare. Vad menar vi egentligen då vi hävdar att någonting är tradition? 

Tradition används av många i vardagsspråket som synonymt mer återkommande och 

begreppet kopplas ofta samman med dåtid. Nationalencyklopedin definierar begreppet som 

“det mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte” (Ne.se). Här blir 

ordet överlämnas intressant. Synen på traditionen som en färdig produkt som överlämnas från 

äldre till yngre kan riskera att bli statisk och gör de äldre till agenter och de yngre enbart till 

mottagare. Om detta var fallet borde traditioner aldrig kunna ändras, vilket vi vet inte är fallet. 

För att finna en mer dynamisk definition har jag använt mig av Anthony Giddens resonemang 
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i boken Reflexive modernizations - politics, tradition and aesthetics in the modern social 

order. Han skriver som följande:  

 
Tradition, therefore, we may say, is an organizing medium of collective memory. There can no more 

be private tradition than there could be a private language. The ´’integrity’ of tradition derives not 

from the simple fact of persistence over time but from the continuous ‘work’ of interpretation that is 

carriedout to identify the strands which bind present to past. (Giddens, 1994:63-64).  

 

Tradition är således något mer än bara en cirkulär upprepning av ett fenomen över tid. Utan 

snarare ett kollektivt samförstånd som sammanbinder det förflutna med det nuvarande. Detta 

är intressant då traditionen i denna bemärkelse ständigt skapas. Vad som anses vara tradition 

är beroende av både historia och nutid. På så sätt får vi ett mer dynamiskt traditionsbegrepp 

som bättre svarar mot de sociala förhandlingar människor dagligen ägnar sig åt. I uppsatsen 

kommer detta att ligga som grund för förståelsen av traditionsbegreppet.   

 
Ritual	  
Vidare blir det svårt att diskutera dopet utan att förhålla sig till ritualteori och innebörden av 

detta begreppet ritual. Ritualteoretiker har ofta stött på bekymmer med att finna en universell 

definition åt begreppet ritual. Tidiga forskare som Èmelie Durkheim har delat upp handlingar 

mellan profana och sakrala vilket lett till en ritualdefinition som enbart innefattar religiösa 

handlingar (Hornborg, 2005:14). Detta har dock problematiserats av senare forskare som 

menar att man snarare bör se till meningen bakom en handling, vad denna kommunicerar. En 

forskare som förordat denna vidare definition är Edmund Leach. Han menar att en handling 

innefattar två delar, en praktisk och en estetisk. Den praktiska gör något och den estetiska 

kommunicerar något. En ritual är enligt Leach en handling där den estetiska aspekten fått 

övertag gentemot den praktiska (Hornborg, 2005:16). På detta sätt kan alla handlingar vara 

potentiella ritualer. Vad som är och inte är en ritual avgörs i vad det är som kommuniceras. 

Om vi tillexempel skär ut tungan på en älg efter älgjakten för att tillaga denna har vi ett 

praktiskt motiv, vi gör det som det ser ut som att vi gör. Om vi istället tillagar och äter tungan 

i andakt för att hedra djuret i sig får handlingen en annan innebörd. Den kommunicerar något 

annat än det fysiskt ser ut som. Med denna typ av vidare definition hamnar fokus på det 

upplevda och kommunicerade känslor en handling väcker. Genom att lämna distinktionen 

mellan profan och sakral kan man upptäcka ett bredare spektrum av rituella handlingar. 

Risken att förbise handlingars egentliga mening minskar också då ritualen inte blir avhängt 

det religiösa.  
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Individualisering	  
Individualisering har inte heller det någon självklar innebörd. På många instanser i det 

svenska välfärdsystemet talas det varmt om individperspektiv och individanpassning. Det 

finns en utbredd uppfattning om individens rättigheter som viktigt fokus för politik och 

samhällsliv. Ulrich Beck beskriver i sin bok Risksamhället hur vi gått från ett traditionellt 

industrisamhälle mot en mer individfokuserad modernitet (Beck, 1998). Han skiljer också på 

den tidigare individualiseringen, den under renässansen och den tidiga industrialismen och 

den vi ser idag.  

 
“Mycket förenklat skulle man kunna säga att stånden inte längre ersätts av familjens trygga 

referensram. Den enskilda individen blir själv en reproduktionsenhet av det sociala i livsvärlden. Eller 

annorlunda formulerat: såväl inom som utanför familjen måste individen själv trygga sin existens 

genom arbete och placera och organisera sitt liv i enlighet med detta” (Beck, 1998:123).  
 

Individen blir alltså den minsta enheten i samhällslivet där man tidigare sett familjen som 

grund. På detta sätt kan man säga att individualiseringen är den process där minsta möjliga 

enhet förflyttas från grupper till individer.     

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med att förklara att jag intresserat mig för ämnet då jag noterat att det inte är 

ovanligt att låta döpa sitt eller sina barn trots att man själv inte ser sig som troende. Vidare 

redogörs för syftet vilket är att undersöka vad nyblivna föräldrar har för syn på barndopet i 

Svenska kyrkan. Detta syfte har jag försökt uppnå genom sex stycken semistrukturerade 

intervjuer med nyblivna föräldrar. Resultatet av uppsatsen är att de föräldrar som valt att döpa 

sina barn har haft en mer flexibel syn på relationen emellan dopet och religion och istället 

hänvisat till tradition. De föräldrar som istället valt att avstå dopet har argumenterat att 

barnets fria vilja att själv välja varit viktigast.   
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2. Tidigare forskning 
Nedan kommer jag att redogöra för tidigare forskning som gjorts inom fältet och an anses 

relevant för uppsatsen. Denna består dels av forskning rörande dopet men också Svenskens 

relation till religion och organiserad religiositet samt hur Svenska kyrkan ser på dopet idag.  

2.1 Dopet som icke-religiös handling 
Den forskning som tidigare gjorts på dopet i Sverige med fokus på föräldrarnas motiv pekar 

på att dopföräldrar i låg utsträckning kopplar dopet till religion. Eva Reimers har i sin 

avhandling Dopet som kult och kultur undersökt dopet genom intervjuer med både föräldrar 

och präster. Hon har också deltagit i både dop och dopsamtal för att närma sig dopet som 

fenomen. Sitt material har hon sedan använt för att besvara frågan om huruvida Sverige är ett 

sekulariserat land eller inte (1995). Reimers har alltså vägt synen på dopet mot 

sekulariseringsteori. Hon har till exempel undersökt vilka kopplingar föräldrarna i hennes 

undersökning gör emellan dopet och religion och fått ett spännande resultat. I sin studie 

påvisar hon hur föräldrarna i väldigt liten utsträckning motiverat dopet som en kristen 

handling. Av de 34 dopföräldrar hon träffat var det bara en som uttryckligen sagt att hon velat 

döpa sitt barn för att denna skulle upptas i den kristna församlingen (Reimers, 1995:247). De 

drivs alltså inte främst utav religiösa motiv då de väljer att döpa sina barn. Reimers förklarar 

istället att dopet för föräldrarna fyller en funktion som livscykelrit. Dopet knyts linjärt till 

barnets liv (1995:248). Hon menar alltså att den funktion som dopet fyller för föräldrarna i 

ganska liten utsträckning är kopplat till den kristna traditionen. Istället har dopet en 

integrerande funktion där alla deltagare knyts till varandra och visar lojalitet. Synen på dopet 

som en icke-religiös handling bekräftas också av Elin Lockneus i sin masteruppsats ”Döpt för 

livet: en undersökning av dopföräldrars uppfattningar om dopet i Härnösands stift”. Denna 

blir för uppsatsen extra intressant då Reimers avhandling är betydligt äldre. Uppsatsen är en 

undersökning av dopföräldrars syn på dopet i relation till den dopteologi Svenska kyrkan står 

för (Lockneus, 2014). Även hon hävdar att de föräldrar hon träffat inte verkar drivas av 

religiösa motiv då de väljer att döpa sitt barn. Istället beskriver hon i sin analys att föräldrarna 

ser på dopet som ett firande av barnets födelse och hur barnet nu blir en del av familjen 

(Lockneus, 2014:74). Hon menar också att respondenterna i hennes undersökning inte kopplat 

dopet till en något inträde i kyrkan och det lärjungeskap detta inträde innebär. Istället kopplar 

de dopet till den egna familjen och hur denna bildas genom dopet. Här ser Lockneus en 

skillnad i hur föräldrarna ser på dopet och rådande dopteologi (Lockneus, 2014: 108). 

Föräldrarna gör alltså inga kopplingar emellan dopet och Jesus, utan snarare dopet och 
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familjen. Detta kan kopplas till de slutsatser Reimers gör i sin avhandling (1995). De ser alltså 

båda hur kristendom och dop kopplas samman i liten utsträckning till förmån för dopet och 

familjen.   

2.2 Den individualiserade religionen 
Är religionen en individuell aktivitet eller något som sker i utbyte med andra? På denna fråga 

finns inget enkelt svar. Man skulle dock kunna ana att synen på religionen i det svenska 

samhället lutar åt det privata hållet. Det har gjorts en hel del intressant forskning om 

privatreligiositet och förändringen av det religiösa klimatet i Sverige. Övergripande kan man 

säga att forskningen påvisar en förflyttning från organisationer och offentlighet emot 

individens privata sfär (Löwendahl, 2011:29). Man kan alltså tänka sig att religionen för 

många kopplas samman med den egna personen. Det är relationen emellan det religiösa och 

individen som ligger till grund för hur många ser på sin religion. En svensk forskare som 

skrivit mycket om sekularisering och privatreligiositet är Eva Hamberg professor vid centrum 

för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon menar att trots att många 

människor är medlemmar i Svenska kyrkan (sju av tio år 2009) så är det inte i kyrkan 

människor söker svar på existentiella frågor. Med detta menar hon inte att det inte finns något 

intresse för religiösa och andliga frågor. Mycket av den religionssociologiska forskningen 

som bedrivs pekar enligt Hamberg på att många i Sverige tror på en transcendent kraft eller 

makt samt någon form av liv efter döden (2009: 266). Man kan således inte säga att svensken 

blir mindre religiös utan snarare att denne i mindre utsträckning kopplar samman religion med 

deltagandet i olika kollektiva sammanhang. Religionen blir på detta sätt en privatsak. Många 

människor i Sverige väljer alltså att lämna religiösa organisationer och medlemsantalet i dessa 

har minskat markant (Löwendahl, 2011:29). Men synen på religion sammankopplat med 

individen existerar inte enbart utanför religiösa organisationer. Per Petterson påvisar detta i 

sin avhandling Utmaningar för Svenska kyrkan – när behovet av kyrkan ökar men 

söndagsgudstjänsterna minskar, han jämför kyrkomedlemmarnas efterfrågan med de 

prioriteringar som görs i Svenska kyrkan (2013:108). Han menar på att medlemmarna i 

Svenska kyrkan efterfrågar mer fokus på individen snarare än det kollektiva. Detta kan man 

se genom människors önskan av kyrkliga aktiviteter rörande: livsriter, socialt arbete, 

kyrkobyggnader, agerande i kris och katastrof. Detta i kontrast till kyrkans prioritering av 

söndagsgudstjänster och kollektiva aktiviteter (Pettersson, 2013:108). Vi kan alltså se hur det 

privatreligiösa idealet också existerar inom organisationer och inte är avhängt det människor 

som valt att stå utanför. Synen på vem religionen tillhör hänger på detta sätt nära samman 

med den individualiseringsprocess man kan se på många håll i det svenska samhället.    
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Vad finns det mer för anledningar till att det religiösa i Sverige i så stor utsträckning är 

avhängt det privata? Tillsammans med individualiseringen lyfter Hamberg urbaniseringen, 

höjd utbildningsnivå, höjd levnadsstandard, ökad social trygghet som några exempel på varför 

religionen i svenska samhället marginaliseras (2009:266). Dessa skulle alla kunna vara 

tänkbara faktorer som bidrar till ett minskat organiserat religiöst engagemang. Vidare kan 

man tänka sig att det också finns goda teologiska förutsättningar för att det privatreligiösa fått 

sådant genomslag i Sverige. Svenska kyrkan har sina rötter i den lutheranska traditionen och 

tillhör således den protestantiska delen av kristendomen. Luthers grundtes ”tron allena” som 

vägen till frälsning kan tänkas vara en bakomliggande orsak för det privatreligiösa klimat som 

på många punkter premieras i det svenska samhället. Det är alltså vad individen själv tror som 

är avgörande för frälsningen, den individuella tron premieras det kollektiva handlandet. Den 

religiösa traditionen i Sverige bygger i mångt och mycket på att det är den egna privata tron 

som är det viktiga snarare än handlingar. Detta i enighet med den Lutherska läran där 

handlingar inte kan leda till frälsning utan tron och den individuella relationen till Gud 

framhävs (Claesson, 2011:89). Din egen relation till Gud är nyckel, på detta sätt blir kyrkan 

och prästerskapet mindre viktiga. En religiös tradition som lägger stor vikt vid kollektiva 

handlingar gör det svårare för privatreligiositeten att ta över den organisatoriska.  

2.3 Svenska kyrkan och barndopet  
Hur ser då kyrkan på barndopet? På detta finns naturligtvis inget entydigt svar då 

kyrkosamfundet innefattas av många röster och åsikter. Det finns ändock några riktlinjer och 

teologiska utgångspunkter som de flesta aktiva i Svenska kyrkan kan enas om. I biskopsbrevet 

Leva i dopet förmedlar Sveriges biskopar till präster och församlingar hur de ser på dopet och 

dopteologin idag. De lyfter fram nio stycken dopmotiv som tillsammans ringar in betydelsen 

av dopet. Dessa är att dö och uppstå med Kristus, att klä sig i Kristus, att vara kyrka, att födas 

på nytt, att bli ren och ta emot Guds ande, att förlåtas, att ha ett uppdrag, att leva i och av nåd 

och till sist att vara välsignad (Wejryd, 2011:16-38).  

 

Dessa nio motiv till dopet kan ses som en sammanfattning på den dopteologi som råder inom 

Svenska kyrkan. Relationen till Gud, förlåtelse och välsignelsen lyfts fram men också 

ansvaret och innebörden i att vara en del av den kristna församlingen. Kyrkan möter här ett 

kommunikationsproblem med sina medlemmar då som ovan påvisat många föräldrar som 

döper sina barn knappt kopplar samman dopet med kristendom överhuvudtaget. Denna 

konflikt beskrivs utförligt av Lockneus (2014). Även i biskoparnas, Leva i dopet diskuteras 
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denna konflikt och svårigheterna med att nå ut med det kristna budskapet bakom dopet. Man 

ser hur religionen ändrar form i samhället och ser en utmaning i att låta individens 

angelägenhet möta det gemensamma. En del i lösningen på detta problem är att vara noggrann 

med dopinbjudan och information om dopets innebörd (Wejryd, 2011: 48-49). Man kan alltså 

inte förvänta sig att de föräldrar som vill döpa sina barn per automatik är införstådda i de 

teologiska aspekter bakom dopet. Här ställs Svenska kyrkan inför ett vägval då man å ena 

sidan vill förmedla sin tro å andra sidan värna individens egna val. Åke Tilander utgav 1989 

sin studie Dop, kyrka, tillhörighet: vad anser kyrkans kärntrupper om medlemskap i Svenska 

kyrkan? Här undersöker han likt titeln antyder hur medlemmar i tre olika församlingar såg på 

relationen emellan dopet, kyrkan och kyrkotillhörigheten. Sammanlagt tillfrågades tusen 

personer från tre olika församlingar. Den första frågan deltagarna i studien ställs är ”Vem bör 

tillhöra Svenska kyrkan?”. Svaren fördelar sig som följande tabell visar.  

 

 
 

 
 
Här kan man se hur den vanligaste uppfattningen är att alla som vill tillhöra Svenska kyrkan 

också bör få göra detta, dessutom utan att några krav ställs på de som vill vara med. Väldigt få 

av de tillfrågade anser att man som medlem i Svenska kyrkan behöver vara aktiv i 

församlingen eller instämma i kyrkans bekännelse. Något fler anser att man bör vara döpt för 

att få ingå i Svenska kyrkan (Tilander, 1989:232). Detta är väldigt intressant trots att 

undersökningen är genomförd på sent åttiotal. Uppfattningen om att det är upp till individen 

att avgöra huruvida denna vill eller inte vill vara med står i samklang med den 

individualisering vi kan se av den kristna kyrkan i Sverige. 22 procent uppfattar dopet som en 

förutsättning för att vara med i kyrkan. Detta påvisar hur dopet av många ändå ses som en 

viktig ritual och ett upptagande i den kristna gemenskapen.  Man kan dock konstatera att 

Tabell 1, (Tilander, 1998:232) 
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nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade anser att det är en fråga som avgörs av individens egen 

vilja. Det finns alltså tydliga tendenser även inom församlingarna att det inte bör ställas krav 

för medlemskap, dopet har enligt svarsresultatet på denna fråga i viss mån tappat sin 

betydelse i förhållande till kyrkotillhörigheten. Idag i kyrkan pågår en aktiv debatt om hur 

man ska förmedla meningen med dopet till föräldrar och anhöriga. Detta kan uttryckas som 

Jan-Olof Johansson avslutar sitt kapitel om dopet i antologin Kyrkan och dopet idag – om dop 

i 2000-talet. Han beskriver hur begreppsparet identitet och relevans ställs i relation till 

varandra.  
”I identiteten ligger det vi har med oss som kyrka: Bibel och lära och kyrkans tro. Uppgiften 

är att göra detta relevant för oss människor idag, att det har med vårt liv här och nu att göra 

[…] Man kan också använda begreppsparet gemenskap och individualitet på ett liknande sätt. 

Församlingen som gemenskap i relation till individens behov och önskningar.” (Johansson, 

2013: 108).  

 

Detta citat kan sammanfatta de utmaningar Svenska kyrkan står inför rörande dopet. I vilken 

utsträckning ska man ta hänsyn till föräldrarnas egna idéer om vad dopet är och innehåller och 

i vilken mån är det den teologiska förståelsen som är viktigast.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Under detta kapitel kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter vilka utgör min 

förförståelse för arbetet med uppsatsen. Dessa redogörs för under två rubriker där den första 

behandlar ritualteori. Vad är en ritual och hur kan användningen av dessa förstås. I den andra 

delen diskuteras samhällsförändring med fokus på individualisering och sekularisering.  

3.1 Ritualteori 
 Ritualer är något som fascinerat människor under lång tid. Varför använder vi människor 

dessa riter, vad har de för betydelse? Människor samlas kring dessa riter och de tycks existera 

i olika kulturer och kontexter världen över. Hur vi ska förstå detta fenomen har diskuterats vitt 

och brett. Går det tillexempel att finna universella förklaringar på fenomenet ritual eller är 

förståelsen av riten alltid avhängt den lokala kontexten? 

 

Socialstruktur	  i	  kulturen	  
När man talar om ritualer dyker ofta begreppen social struktur och kultur upp. Dessa båda 

begrepp används ofta för att förklara och förstå olika fenomen. Man frågar sig om något kan 

vara kulturellt betingat? Eller sker det på grund av de sociala strukturer som existerar i ett 

samhälle? Tidig ritualforskning fokuserar mycket på att riten fyller en funktion genom att 

förklara och befästa rådande sociala hierarkier.  En forskare som kritiserat detta synsätt och 

försökt sammansmälta kultur och social struktur är Clifford Geertz.  

Geertz brukar inom ritualforskningen räknas som en symbolteoretiker. Han har lagt stor 

tonvikt vid ritens symboliska funktioner och vad dessa förmedlar till deltagare och åskådare. 

Geertz vänder sig emot de tidiga funktionalister som verkat på fältet (till exempel 

Malinowski, Raddcliff-Brown). Han menar att dessa när de diskuterar ritual och religion har 

en oförmåga att ta hänsyn till både kulturella och sociala aspekter på ett likvärdigt sätt. Enligt 

Geertz tenderar funktionalisterna att bortse från den ena eller andra aspekten vilket gör 

analysen ofullständig. Vidare ser han ett problem i funktionalisternas inställning till 

förändring. Om man i tidig funktionalistisk anda förklarar ritualen som ett sätt att befästa 

sociala hierarkier och tydliggöra sociala mönster så stöter man på problem när förändring sker 

(Geertz, 1973:143). Men vad menar då Geertz med kultur och social struktur och hur anser 

han dessa hänga samman? Följande citat påvisar hur Geertz ser på de båda begreppen som ett 

resultat av samma fenomen: 
 

”Culture is the fabric of meaning in terms of which human beings interpret their experience and guide 

their action; social stucture is the form that action takes, the actually existing network of social 
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relations. Cultur and social structure are then but different abstactions from the same phenomena 

(Geertz, 1973:145). ”  

 

Han menar alltså att kultur och sociala strukturer hänger tätt samman. Kulturen är 

meningsbärande och fungerar som ett ramverk inom vilken individen tolkar sin upplevelse 

vilket resulterar i sociala strukturer. Geertz implementerar också en tredje aspekt vilken han 

anser viktig i förståelsen för mänskligt agerande. Denna är den individens personlighet 

(Geertz, 1973:145). Sammanfattningsvis kan man säga att Geertz både skiljer på och 

sammanför kultur och social struktur. Han ser på ritualen som ett kulturellt system. Detta 

kulturella system menar han är beroende utav den sociala strukturen men inte bara en 

avspegling (Hornborg, 2005:49). Genom denna förståelse kan man se på riter som både ett 

resultat av social struktur och formare av densamma. Det finns vissa element i riten som 

speglar verkligheten och en annan del som speglar idéer om hur verkligheten borde vara 

(Hornborg, 2005:49). På detta sätt får vi en annan typ av funktionalism där vi inte bara 

reproducerar den gamla funktionen utan också skapar nya. Dessa båda aspekter ska enligt 

Geertz likställas med varandra. Man kan alltså inte premiera en av dessa vid en analys utan 

måste se de båda i samspel och beroende av varandra.  

 

Övergångsriter	  
Mycket av den ritualforskning som gjorts har lett fram till två mycket motsägelsefulla 

utgångspunkter. Dessa båda är reproduktion av gamla system/relationer och förändring. Man 

kan se på riten som något som upprätthåller eller något som förändrar. Eller som i Geertz fall 

försöka att sammansmälta dessa båda. Ett begrepp som återkommer i ritualforskningen är 

övergångsriter eller passage riter. Detta begrepp har utvecklats av Arnold van Gennep, 

framförallt i hans bok Rites de passage (1981). I denna bok argumenterar han för att det finns 

universella mönster för olika övergångsritualer i människors liv (Gennep, 1981). Han menar 

alltså att man kan se universella mönster där vissa skeenden i en människas liv ritualiseras, 

begravning är ett exempel på en sådan universell rituell händelse.  Dessa passageriter ser Van 

Gennep som en förvandling av något existerande. Detta kan vara en människas ålder, position 

men också en plats eller ett förhållande (Hornborg, 2005: 48). Han fokusar alltså i stor 

utsträckning på att något förändras, det sker något med deltagarna eller platsen. I riten händer 

något. En teologisk tolkning av barndopet blir då till exempel att barnet blir en i Guds 

församling. Barnets position förändras. Denna syn på förändringen genom riter utvecklas av 

Victor Turner som formulerar en grundstruktur för ritualer som bygger på förändringen av 
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relationer (Hornborg, 2005:48). Riterna kommer således att omformulera de relationer som 

finns emellan deltagare eller deltagare och struktur. Barndopet kommer i ljuset av detta att ses 

som ett forum där relationerna förändras emellan deltagarna. Det kan också ses som en 

förändring i relationen emellan barnet och Gud. Det finna alltså många olika typer av 

relationer som kan förändras och det blir av vikt att se att begreppet relation innefattar mycket 

mer en den emellan två individer. Vidare definierar Turner passageriter som enkelriktad. Du 

genomgår en passagerit som regel bara en gång. Detta i kontrast till ritualer som sker 

kontinuerligt, kanske varje år eller månad (Turner, 1982:25). Man döps till exempel bara en 

gång. Detta kan kopplas till den förändring en passagerit innebär och denna förändrings 

definitiva karaktär. En passagerit berör idén av essensen av en människa på ett annat sätt än 

vad en återkommande ritual anses göra. Turner skiljer på dessa två positioner genom en 

deltagares prerituella position och dennes postrituella position (Turner, 1982:25). Det finns 

således en tydlig distinktion emellan tiden innan och efter ritualen.  När det gäller barndopet 

kan man fråga sig vilka som innefattas utav denna förändring. I teologisk mening är det barnet 

som genomgår en förändring. Man kan fråga sig om föräldrar och eventuella faddrar också 

omfattas utav en upplevd förändring? Man kan tänka sig att fler deltagare än den eller de i 

absolut fokus kan uppleva en post-ritual position.   

 

3.2 Giddens och moderniteten  
 När man söker förstå ett visst fenomen kan det vara klokt att fundera över vad man i 

vardagstal kallar för tidens tand. Vad finns det för tendenser i vårt samhälle vid en viss tid? 

Att förklara barndopet som fenomen i det förmoderna samhället kommer med största 

sannolikhet att fokusera på andra aspekter än de som lyfts fram idag. Vi lever idag i ett 

postmodernt samhälle där individen vunnit mark, den globaliserade världen blivit ett faktum 

och det kapitalistiska systemet en självklarhet. Anthony Giddens diskuterar i sin bok 

Modernitet och självidentitet – Självet och samhället i den senmoderna epoken sambandet 

emellan moderniteten och individen (1997). För att förstå hans resonemang bör man först titta 

på de tre drag han anser utgör grunden för det senmoderna samhället. Dessa är åtskiljandet av 

tid och rum, urbäddningsmekanismer samt institutionell reflexivet. Men åtskiljandet av tid 

och rum menar han att man i och med moderniseringen åtskiljde tid och rum i den 

bemärkelsen att dessa inte längre bands samman genom platsen (Giddens, 1997:26). Vi har 

idag en global uppfattning om tid. I det traditionella samhället var detta istället en lokal 

företeelse. På samma sätt kan vi kommunicera och agera tillsammans utan att fysiskt behöva 
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befinna oss på samma plats. Rummet och tiden har ändrat karaktär vilket lagt grunden för nya 

sociala ordningar och organisationer. Denna första grundfunktion hos moderniteten menar 

Giddens ligger till grund för den andra nämligen urbäddningsmekanismerna. Han delar upp 

dessa i två kategorier, symboliska och expertsystem, tillsammans beskriver han dem som 

abstrakta system. Symboliska system är tillexempel pengar och definieras av att de är 

oberoende av kontext och innehar ett standardvärde. Expertsystem är de system där kunskap 

specialiseras (Giddens, 1997:28). Man kan säga att vi i det senmoderna samhället har 

kunskapssystem där få kan mycket om lite istället för att många kan lite om mycket. Detta 

ligger också till grunden för den tillit som Giddens ser som en förutsättning för det 

senmoderna samhället (Giddens, 1997:29). Vi måste bestämma oss för att känna tillit för att 

expertsystemen ska kunna fungera. Den sista aspekten institutionell reflexivet bygger på det 

radikala tvivel som Giddens identifierar som en del av modernitetens dynamik. Detta bygger 

på grundantagandet att det inte finns någon absolut sanning som inte är öppen för revideringar 

(Giddens, 1997:31). Vi har alltså i det senmoderna samhället en inställning som bygger på 

osäkerhet och tvivel. Detta kan i sin tur leda till att förändringar kan ske fort och människan 

har en flexibel inställning till sanning.  

 

3.3 Individen i det senmoderna samhället 
Den reflexiva tendens som Giddens identifierar i samhället menar han blir en fråga inte bara 

för kunskap och samhällets organisation utan även för individens självuppfattning. Han menar 

att man i det traditionella samhället skedde övergångar i en människas liv men att dessa var 

tydligt utstakade och markerades ofta genom olika passageriter (Giddens, 1997:45).  När man 

genomgick en förändring i sin identitet så rörde man sig emellan identiteter som det redan 

fanns en förförståelse inför. Den postrituella positionen var tydligt definierad. I denna nya tid 

menar Giddens att förändringen av självet i sig är en reflexiv process där individen själv 

måste koppla samman personlig utveckling och social förändring (Giddens, 1997:45). Det är 

således inte självklart vad olika passager i livet innebär längre utan måste förhandlas och 

tolkas. Då detta är fallet använder vi oss också i större utsträckning av de expertsystem som 

kommit att definiera vår tid. När vi stöter på ett problem i vår vardag väljer vi kanske att 

”googla” istället för att vända oss till våra far- och morföräldrar. Vi väljer i stor utsträckning 

de vägar experterna anvisar än de tidigare erfarenheter som varit föremål för svar i det 

traditionella samhället.  På detta sätt kan vi se hur individen blir frånställd tid och rum då vi 

inte längre är beroende av den kunskap som finns i vår absoluta närhet utan kan välja vad vi 

influeras av. Den reflexiva tendensen i samhället gör dock att mycket av det som ligger till 
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grund för våra beslut och handlingar kan upplevas som rörligt och förhandlingsbart. Detta blir 

något som skapar existentiella problem för individen då denna måste sammankoppla det valda 

och det föränderliga.  

 

En annan forskare som utforskat den nya moderniteten och individens plats i denna är den 

tyske teoretikern Ulrich Beck. Han beskriver i sin bok Risksamhället – på väg mot en ny 

modernitet hur människor skiftat fokus i vad de anser vara eftersträvansvärt i livet. Tidigare 

svarade människor på frågan om vilka mål de hade i livet med att tala om familj, eget hus, bra 

utbildning för sina barn och så vidare. Detta har förändrats för att istället besvaras med 

uttalanden som ”att hitta sig själv”, att personlighetsutveckling blivit en målsättning (Beck, 

1994:159). Vi blir alltså mer fokuserade kring vår egen person och frågor som hur vi bäst 

utvecklar oss själva blir viktiga. Hur kan just jag växa? Vad behöver jag? För individen blir 

dessa frågor intressanta och denne är beredd att lägga ner tid och energi på att besvara dessa. 

Beck lyfter fram att vi genom individualiseringen kan se en ny typ av etik där ”skyldigheter 

gentemot sig själv” blir en ny typ av princip. Detta menar han att man inte ska se som ett 

uttryck för egoism då det nya samhället förutsätter människans aktiva process i att söka efter 

en social tillhörighet (Beck, 1994:160). Individen får också en möjlighet att vara mer 

pluralistisk i sitt värdesystem. Man kan tillhöra olika sammanhang och organisationer och 

behöver inte vara en specifik linje lika trogen (Beck, 1994:162). Man kan således se hur 

individen i den nya moderniteten får ett helt nytt fokus. Vi är först och främst individer, inte 

grupper. Det yttersta ansvaret har vi också inför oss själva. Detta kan för individen innebära 

frigörelse men också ett ansvar inför den gena situationen. Uppfattningen om att vi kan 

påverka vår person och situation kan verka som ett krav på individen och skapa såväl ångest 

som frihet. Individualiseringen är också motsägelsefull då den å ena sidan står för en slags 

frigörelse å andra sidan kan den verka standardiserande. Den förlorade trygghet uppbrottet 

med det traditionella innebär leder till en ny typ av social tillhörighet (Beck, 1994:208). Det 

finns alltså ingenting som säger att vi lever ett icke-normativt liv. Vi är i allra högsta grad 

påverkade av olika normer som styr individens ”frihet”.  

3.4 Mamma, Barn, Pappa 
Hur påverkas då familjen av denna senmoderna tid? Vad har vi för syn på vikten av familjen 

som institution och vad gör detta med vår relation med barnet? Som ovan nämnt har den 

traditionella familjen i viss mån urholkats och vi är i större utsträckning individer än 

familjemedlemmar. På detta sätt är familjens position idag lika given. Detta ska dock inte 

missförstås som att familjen saknar betydelse. Denna institution är även idag mycket viktig 
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för människor. Trots att antalet människor som lever ensamma ökar så lever de allra flesta 

inom ramarna för någon form av familj. Den stora skillnaden då man tittar på familjen i det 

traditionella samhället och det posttraditionella ligger i familjens förgänglighet. I det feodala 

samhället var en familj densamma under hela livet. I dagens samhälle kan en familj förändras 

ett flertal gånger. Vi har extrapappor, halvsyskon, kombos, särbos och så vidare. En tid 

kanske vi lever tillsammans som gifta för att sedan skilja oss och träffa någon ny. Att leva helt 

själv är heller inget ovanligt eller konstigt. Föräldraskapet som tidigare var förknippat med två 

föräldrar har också börjat lösas upp. Detta i termer av moder- och faderskap (Beck, 

1994:194). Att vara förälder innebär idag inte nödvändigtvis att vara en del av en traditionell 

familj. Denna familjens förgänglighet menar Beck leder till en intensivare relation emellan 

förälder och barn. Barnet kan på ett sätt ses som ett hinder för individens självförverkligande. 

Att vi skaffar barn senare i livet kan ses som ett exempel på detta. 1970 var genomsnittsåldern 

för förstagångsföräldrar 24,01 år för kvinnor respektive 26,64 för män. 2013 har åldern på 

föräldrarna vid första barnets födelse ökat, kvinnorna är nu 29,01 och männen 31,49 

(SCB.se). Detta kan tolkas som att vi har mer att göra innan vi känner oss redo för att skaffa 

barn idag än för fyrtio år sedan. Men barnet innebär också ett svar på ett av de 

trygghetsproblem individualiseringen innebär. Beck beskriver det som följande:  

 
Barnet är den sista återstående, ouppsägbara och outbara primära relationen. Partner kommer och går, 

barn består. Allt det som man längtar efter men inte kan förverkliga i ett förhållande riktas mot barnet. 

I och med att förhållanderna blir allt bräckligare får barnet monopol på en tvåsamhet som faktiskt är 

möjlig, på att uttrycka sina känslor i det naturliga givande och tagande som annars blir allt sällsyntare 

och allt mer ifrågasatt. (Beck, 1994:195). 

     

Han menar att trots att födelseantalen minskar i det senmoderna samhället så ökar barnets 

betydelse. Han uttrycker det som att barnet blir ”det sista som kan förhindra ensamheten”. 

Detta leder i sin tur till att barnets position upphöjs och att vi skämmer bort våra barn (Beck, 

1994:195). Man kan alltså tänka sig att relationen till barnet blir allt viktigare i det samhälle 

som präglats av en stark individualisering. Att vara förälder i det senmoderna samhället kan 

således bli en stark markör i den egna identiteten. Den konsumtion som vuxit fram runt barnet 

kan också ses som ett tecken på hur relationen till barnet premieras. En vilja till pedagogisk 

medvetenhet hos föräldern i relation till sitt barn pekar också på hur barnet blir en primär 

relation.  
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4. Metod 
 4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Arbetet baseras på sex stycken semi-strukturerade intervjuer. Denna form av intervjuer har 

valts ut då uppsatsen från start haft ett relativt tydligt fokus (Bryman,2002:304). Detta fokus 

har varit just föräldrarnas förhållande till dopet. För att styra intervjuerna emot 

frågeställningar och syfte har en intervjuguide skapats och använts. Vidare har det varit av 

intresse att underlätta för en jämförande analys av respondenternas svar. Vilket också styrt 

valet av semi-strukturerade intervjuer (Bryman,2002:304). Genom att använda mig av 

intervjuer har jag närmat mig föräldrarnas känslor och relationer inför och till dopet.  Arbetet 

är av kvalitativ art och har inte syftat till att pröva någon teori utan materialet har fått generera 

teorin. Således vilar studien också på ett induktivt förhållningssätt (Bryman,2002:34). Detta 

lämpar sig då syftet för studien är att förstå hur nyblivna föräldrar idag resonerar angående 

dopet. Fokus har legat på respondenterna som subjekt och deras egna berättelser. Då detta är 

fallet anser jag det mer intressant att förhålla mig induktivt då det deduktiva förhållningssättet 

kan riskera att bortse från förklaringar och nyanser i respondenternas berättelse för att istället 

fokusera på vald teori. Det induktiva förhållningssättet står också i samklang med den 

fenomenologiska ingången och det hermeneutiska förhållningssätt jag nedan kommer att 

redogöra för. 

	  	  
Respondenternas	  berättelse	  i	  fokus	  
Uppsatsen grundar sig i den fenomenologiska traditionen och söker lyssna till 

respondenternas egna beskrivningar och förståelse av dopet som fenomen. Jag har således 

försökt förstå dopet som fenomen genom de svar och förklaringar som deltagarna själva 

presenterat under de intervjuer som genomförts (Kvale&Brinkmann,2009:42). Detta 

förhållningsätt är givande då det bäddar för en djupare förståelse för de föräldrar som deltagit 

i undersökningen. Genom att tillämpa den medvetna naivitet som ofta är en grund i 

fenomenologiska undersökningar har jag försökt närma mig föräldrarnas förståelse och 

försökt se dopet ur deras perspektiv. Att acceptera deltagarnas berättelser som sanna genom 

medveten naivitet ökar förståelsen för det studerade fenomenet (Kvale&Brinkmann,2009:46). 

De tolkningsscheman som gjorts för att bearbeta materialet har skapats först efter att 

intervjuerna genomförts. Detta för att försöka gå in i mötet med respondenterna på ett relativt 

förutsättningslöst sätt. Inför intervjuerna har en intervjuguide skapats för att bilda ett ramverk 

inför samtalen. Intervjuguiden syftar till att fokusera samtalen och bygger på teman vilka 

innefattat ett antal öppna frågor i enlighet med Kvales rekommendationer för semi-
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strukturerade intervjuer (Kvale&Brinkmann,2009:46). Detta ser jag en vinst i då det i 

analysen blivit lättare att se samband mellan de olika samtalen. Något annat som arbetet tagit 

fasta på från den fenomenologiska traditionen är betonandet av mening 

(Kvale&Brinkmann,2009:45). Detta har varit viktigt då själva syftet varit att redogöra för 

föräldrarnas relation och känsla inför dopet. Jag har alltså velat undersöka vilken mening 

dopet fyller eller inte fyller för föräldrarna. Av denna anledning har det varit viktigt att 

tydliggöra vad olika begrepp innebär för olika respondenter. Om en respondent till exempel 

använt sig av begreppet tradition så har det varit av vikt att klargöra vilken mening det 

begreppet har för respondenten. Att tydliggöra detta har också varit grunden för att i ett senare 

stadie kunna jämföra de olika svar föräldrarna givit. Man kan säga att det fenomenologiska 

perspektivet erbjuder en möjlighet att försöka förstå världen ur deltagnas egna ögon. Det 

handlar om att lyssna, se och försöka se deras verklighet som just verklighet 

(Kvale&Brinkmann,2009:42). Detta har för mig varit ett bra utgångsläge då det svarar mot 

undersökningens syfte. Nämligen att förstå föräldrarnas relation till dopet. Det handlar alltså 

inte om att i första hand finna kvantifierbar data utan att lyssna till de berättelser som 

intervjuerna innehållit och i förlängningen förstå och tolka dessa.   

 

Här blir hermeneutikens betydelse för arbetet stort. Då uppsatsen bygger på människors egen 

förståelse av dopet blir tolkningen av dessa berättelser viktig. Min förståelse utav 

respondenternas förståelse och medvetenheten om detta samband har varit viktig att ha i 

beaktande, speciellt i analysen av det material som framkommit. Med andra ord måste det 

funna materialet tolkas och den nya informationen prövas och omtolkas i en cykel som till sist 

leder oss närmare sanningen. På detta sätt kan vi nå fakta som går att lita på 

(Green,2009:396). Konsten att tolka som vetenskap är svår och det är av stor vikt att vara 

medveten om sin egen person och position då en studie genomförs. Något jag försökt ha i 

åtanke i de olika steg arbetet innefattat. Att låta den hermeneutiska tanken om tolkning och 

subjektivitet vara närvarande från idé till bakgrundsarbete, insamlandet av material och till 

sist i analysen har varit en utmaning. Att försöka vara reflexiv gentemot sina egna 

resonemang och tolkningar är av vikt för att skapa en ärlig bild av det fenomen man 

studerar.     

4.2 Analytiska utgångspunkter 
Analysen i detta arbete kan delas upp i två steg. Den första är kodningen och kategoriseringen 

av materialet och den andra en jämförelse emellan olika kategorier och föräldrar. Här har 

föräldrarna delats upp i två grupper där den ena är de föräldrar som valt att döpa sitt eller sina 
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barn och den andra de som inte valt att döpa sitt eller sina barn. Nedan redogörs för 

tillvägagångssättet i dessa två analytiska steg.  

 

Den första delen i analysen har varit den process då intervjuerna transkriberats för att sedan 

kodas och kategoriseras. Detta har gjorts inte bara som ett sätt att organisera materialet utan är 

också en viktig del av analysen. Det analytiska arbetet har alltså påbörjats redan vid kodning 

och kategorisering. Genom de olika kategorierna har, i enlighet med Brymans modell för 

grounded theory materialet kontinuerligt jämförts, sammanförts och åtskiljs för att finna 

relevanta samband (Bryman,2002:377). Genom denna process har materialet bearbetats och 

analyserats. Kategoriseringen har varit av prövande art där materialet ständigt ställs emot och 

bredvid varandra för att få så tydliga kategorier som möjligt. De kategorier som presenteras 

under resultat har således inte skapats innan intervjuerna genomfördes. Materialet har 

genererat kategorierna. Detta är i denna uppsats att föredra då det skapar bättre förutsättningar 

för att förhålla sig öppet och reflexivt. Den andra delen av analysen är av komparativ art och 

bygger som ovan nämnt på relationen emellan de svar som genererats utav föräldrar som valt 

att döpa och de som valt att inte döpa sitt eller sina barn. Här har föräldrarna alltså grupperats 

för att sedan jämföras. Således har de gemensamma dragen för den egna gruppen först 

undersökts för att sedan ställas emot de gemensamma dragen den andra gruppen genererat. I 

viss mån förekommer det naturligtvis skillnader inom de två grupperna vilket också 

poängteras i både resultat och analys.  

4.3 Urval och avgränsningar  
Uppsatsen bygger på Brymans definition av ett snöbollsurval (Bryman, 2002:114). Detta är en 

typ av bekvämlighetsurval. De föräldrar som intervjuats har alltså valts ut då de funnits 

tillgängliga då materialet samlats in. För att hitta dessa personer har jag bett personer i min 

omgivning tipsa om nyblivna föräldrar som skulle kunna tänka sig delta. De respondenter som 

deltar i intervjuerna står alltså inte i direkt koppling till mig själv utan har rekommenderats av 

någon i min nära omgivning. Denna typ av urvalsprocess har valts då uppsatsen inte gör 

anspråk på någon generaliserbarhet. Att försöka finna ett tvärsnitt för nyblivna föräldrar idag i 

Sverige har således inte varit en förutsättning.  

 

Uppsatsen är begränsad till att omfatta det protestantiska dopet inom Svenska kyrkan. Vidare 

utforskas enbart barndopet, vuxendop behandlas alltså inte. Då jag i uppsatsen använder ordet 

dop syftar jag således på barndopet inom Svenska kyrkan. Alla föräldrar som deltagit i 
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intervjuerna har haft barn som varit under två år. I några fall hade barnet ännu inte fötts, 

samtliga som deltagit var dock minst gravida i sjunde månaden.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 
Då detta är en kvalitativ studie som behandlar och berör människor berättelser och förståelse 

av världen är det av vikt att reflektera över och redogöra för de etiska avväganden arbetet 

bygger på. Nedan kommer några forsknings etiska utgångspunkter redogöras för. Dessa 

benämns av Kvale som, Informerat samtycke, Konfidentialitet och forskarens roll (Kvale, 

2009: 87-93). I uppsatsen har dessa använts som grunden för ett etiskt förhållningssätt.    

 

Informerat samtycke innebär att de personer som deltagit i en undersökning informerats om 

undersökningens syfte, att man känner till hur den är upplagd i stort samt att man deltar på 

frivillig basis och när som helst kan välja att lämna undersökningen (Kvale, 2009:87). 

Föräldrarna som intervjuats i denna uppsats har alla informerats om ovanstående punkter. Det 

har inte funnits någon anledning att hemlighålla någon information rörande uppsatsens syfte. 

Därmed har full information lämnats ut till föräldrarna. Det kan antas att denna uppsats inte 

kommer att väcka någon stor debatt vilket också underlättar för deltagarna att på förhand veta 

vad det är för undersökning de deltar i. Nästa aspekt som varit viktig under arbetets gång och i 

sammanställningen av resultatet har varit konfidentialitetprincipen.  Detta innebär att 

respondenternas identitet ska skyddas. Att deltagarna (om de inte önskar annat) figurerar 

anonymt i undersökningen och att det är klart för dessa vem som kommer att få tillgång till 

vilken information (Kvale, 2009:88). Alla som intervjuats för denna uppsats har därför 

fingerade namn. Att poängtera för deltagarna att uppsatsen då den är färdig är en offentlig 

handling har också varit en del i att ge deltagarna en möjlighet att värdera sitt deltagande. 

Ingen av deltagarna har upplevt detta som problematiskt. Den tredje och sista etiska aspekten 

är forskarrollen. Vem är man som forskare och vad innebär just den positionen? Som Kvale 

poängterar finns det alltid ett problem med spänningen emellan professionell distans och 

personlig vänskap (Kvale, 2009:91). Detta har varit den största utmaningen i mitt möte med 

föräldrarna. Att inta en distanserad position utan att framstå som konstlad och kall har varit 

viktigt i mötet med föräldrarna. Uppsatsens syfte och de frågor som denna mynnat ut i har 

dock inte varit av speciellt känslomässig karaktär viket förenklat intervjuandet. Något jag 

anser viktigt att redogöra för är att jag själv varit både gravid och just fått barn vid de olika 

intervjutillfällena. Detta kan i sig ha en viss påverkan på föräldrarna då de kan uppleva att jag 

är personligt engagerad i frågan om huruvida man bör döpa eller inte döpa barn. Jag har 

därför varit noga med att signalera att jag inte värderar det ena alternativet som bättre än det 



	   21	  

andra utan undersöker generella inställningar. Jag har också sett fördelar med mitt tillstånd 

under uppsatsarbetet då jag befunnit mig på en liknande plats i livet som de föräldrar jag 

intervjuat.      

4.5 Värdering av uppsatsen 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa tre begrepp har fått fungera som 

utgångspunkter för att värdera uppsatsen. Dessa begrepp har använts i enlighet med Kvales 

anpassning till kvalitativa intervjuer (Kvale, 2009:263). 

 

Att precisera vad reliabilitet innebär i en intervjustudie är inte helt enkelt. Att en studie ska 

kunna återskapas av andra forskare vid andra tillfällen känns mer självklart då man studerar 

kvantitativ data än i en forskares möte med människor. Exempel på hur man kan kontrollera 

reliabiliteten i en kvalitativ intervjustudie kan vara att titta på vilka frågor som ställts, är de till 

exempel ledande för deltagaren? Vidare kan själva kodningen av materialet bli så pass 

subjektiv att det skadar en undersöknings reliabilitet (Kvale, 2009:265). För att undvika detta 

har jag arbetat igenom frågorna noggrant inför intervjuerna samt nyttjat den hermeneutiska 

cirkeln för att tolkning och omtolkning tillsammans ska hindra ett allt för subjektivt resultat. 

Något man bör ta i beaktning då det gäller uppsatsens reliabilitet är det faktum att jag själv 

varit gravid och nybliven förälder då intervjuerna genomförts och uppsatsen skrivits. Detta 

kan tänkas skada reliabiliteten då det kan vara en faktor som påverkat både de respondenter 

som deltagit samt den analys jag själv gjort av materialet. Detta har jag dock försökt motverka 

genom att finna en distans till ämnet och känner inte att mitt tillstånd haft allt för stor 

inverkan på uppsatsen.  

 

Vad gäller validiteten i en kvalitativ studie beskriver Kvale en föreställning om denna som 

hantverksskicklighet, kommunikation samt pragmatisk handling (Kvale, 2009:265). Jag har 

tagit fast på de två förstnämnda perspektiven då en medvetenhet om dessa kunnat öka 

validiteten för uppsatsen. Vad gäller hantverksskickligheten finns naturligtvis vissa 

begränsningar då jag genomfört endast ett fåtal intervjuer innan denna uppsats. På grund av 

detta har jag varit noggrann med att utforma en intervjuguide som tydligt kan kopplas till 

frågeställningar och syfte. På detta sätt tydliggörs att det som utforskas också är det som 

uppsatsen syftat till. Den feedback jag under arbetes gång fått av handledare och kurskamrater 

har fungerat som kommunikativ validering av uppsatsen och har varit till hjälp för att öka 

trovärdigheten. Detta har för mig varit den viktigaste delen i valideringen.  

 



	   22	  

Till sist bör uppsatsens generaliserbarhet diskuteras. Arbetet syftar inte till att göra anspråk på 

någon form av generaliserbarhet. Detta beror både på arbetets omfattning och urvalet av 

deltagare. Det material som uppsatsen bygger på är inte tillräckligt för att skapa 

generaliserbara teorier. Urvalet kan heller inte sägas vara representativt och utgör inte ett 

tillförlitligt tvärsnitt. Uppsatsens resultat kan däremot ses som ett bidrag till den allmänna 

debatten och grund för framtida forskning.    
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5. Empiri och analys 
Under detta avsnitt redogörs för den empiri undersökningen resulterat i. All insamlad data har 

kategoriserats för att sedan analyseras utifrån de frågeställningar som legat till grund för 

uppsatsen. Jag kommer först att kort presentera de respondenter som deltagit i 

undersökningen. Respondenternas namn har fingerade för att skydda deras identitet. 

Kategorierna presenteras sedan och följs av en presentation av de två olika grupperna. Till sist 

görs en jämförelse emellan dop föräldrarna, alltså de föräldrar som valt att döpa sitt eller sina 

barn och de föräldrar som inte valt att döpa. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Det 

material som intervjuerna resulterar arkiveras hos författaren.  

5.1 Presentation av respondenter 
Nedan presenteras kort de respondenter som deltagit i undersökningen. Dessa är Louis, 

Miranda, Birger, Johanna, Tilda och Ylva.  

 

Louis är en tjugoåtta årig man boende i Robertsfors kommun. Han lever tillsammans med sin 

partner Katrin. De har bott tillsammans i fyra år. Paret har ett barn tillsammans som vid tiden 

för intervjun var tre månader gammal. Louis är just nu föräldraledig från sina studier. Paret 

kommer inte att döpa sitt barn.  

 

Miranda är tjugosex år gammal och studerar till psykolog. Hon bor tillsammans med sin 

partner Klas inne i Umeå. Tillsammans har de en hund och väntar vid intervju tillfället sitt 

första barn som beräknas komma om en månad. Paret har bott tillsammans i några månader 

och haft en relation i ungefär ett år. Paret kommer inte att döpa sitt barn.  

 

Birger är tjugofyra år och bor i Umeå tillsammans med sin sambo Elvira. Han arbetar som 

chef inom dagligvaruhandeln. Paret har varit tillsammans i ungefär fyra år och väntar nu sitt 

första barn. Barnet beräknas komma i juli 2015. Paret kommer inte att döpa sitt barn.   

 

Johanna är tjugofem år gammal och bor sedan sex år tillsammans med sin partner Jonas i 

Umeå. Tillsammans har de två barn som är tre och ett och ett halvt år gamla. Johanna arbetar 

på en matvarubutik. Båda barnen är döpta.  
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Tilda är bor tillsammans med sin partner i Stockholm. De har varit tillsammans i tre år och 

väntar nu sitt första barn. Vid intervju tillfället är Tilda gravid i fjärde månaden och arbetar 

som butikschef på en bensinmack. Paret kommer att döpa sitt barn.  

 

Ylva är tjugosju år gammal och bor utanför Piteå. Ylva har varit tillsammans med sin partner i 

tre år och har tillsammans med honom ett barn som vid intervjutillfället är tio månader 

gammal. Just nu är Ylva föräldraledig, tidigare har hon utbildat sig till sminkös och hår stylist. 

Ylva och hennes partner har döpt sitt barn.  

5.2 Presentation av kategorier 
Intervjuerna har genererat sju olika kategorier. Dessa är tradition, religion, barnets fria val, 

smidigt & enkelt, gammalmodigt, fint och vackert och socialt forum. Nedan kommer dessa 

kategorier kort att beskrivas. Kategorierna presenteras efter hur stort utrymme de fått av 

respondenterna. Antalet respondenter som finns representerade inom varje kategori anges 

inom parantes. (3 av 6) Innebär till exempel att tre av sex respondenter har uttalat sig inom 

ramarna för kategorin. 

	  
Barnets	  egna	  val	  (6	  av	  6)	  
Under denna kategori ryms alla de diskussioner föräldrarna haft rörande barnets egna val. 

Detta gäller både då föräldrarna ansett att dopet är ett övertramp mot barnets fria vilja och då 

de menar att barnet ändå är fri att välja tro i vuxen ålder. Gemensamt för alla deltagare är att 

de lagt ner mycket tid åt att diskutera just detta. Under intervjuerna har det heller inte ställts 

någon direkt fråga rörande detta, föräldrarna har ändå kommit in på detta. Detta är den 

överlägset största kategorin. Alla föräldrar diskuterar barnets egna val och återkommer ofta 

till detta ämne.  

	  
Religion	  (6	  av	  6)	  
Deltagarna har inom ramarna för denna kategori diskuterat dopets koppling till och från 

religion. Några har också diskuterat religion mer övergripande. Sammanfattningsvis kan man 

säga att de deltagare som valt att inte döpa sina barn kopplar samman dopet med religion på 

ett tydligare sätt. Denna kategori är väldigt stor hos icke-döparna och något mindre hos de 

som valt att döpa.  

	  
Tradition	  (4	  av	  6)	  
Denna kategori består av de uttalanden där respondenterna kopplat dopet till tradition. Både 

de föräldrar som valt att döpa och de som valt att inte döpa har diskuterat inom ramarna för 
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denna kategori. När deltagarna hänvisat till tidigare generationers praxis och vad man ansett 

vara brukligt har deras resonemang kopplats till begreppet tradition. Denna kategori har fått 

ett relativt stort utrymme av respondenterna.  

	  
Fint	  och	  vackert	  (4	  av	  6)	  
Här diskuterar deltagarna kring dopet i termer av att de tycker att det är vackert, fint,, mysigt 

och så vidare. Då föräldrarna på ett mer känslomässigt vis velat förklara hur de känner inför 

dopet har deras utsagor hamnat under denna kategori. Här är dop föräldrarna de mest 

representerade men även de som valt att inte döpa har alla uttalanden från denna kategori. 

Denna kategori är lika stor som nästkommande med avseende på antal föräldrar som uttalat 

sig.  

	  
Socialt	  forum	  (3	  av	  6)	  
Tillsammans med ovanstående kategori har vi alltså socialt forum. Här diskuterar föräldrarna 

hur dopet kan ses som ett tillfälle att sammanföra vänner och familj. Även i denna kategori är 

de föräldrar som valt att döpa överrepresenterade.  

	  
Smidigt	  och	  enkelt	  (3	  av	  6)	  
Här samlas de resonemang som syftar till att beskriva dopet som ett smidigt sätt att få fira sitt 

barns ankomst till världen. Detta är en relativt liten kategori och rymmer endast de föräldrar 

som valt att döpa.  

	  
Gammalmodigt	  (2	  av	  6)	  
Under denna kategori ryms uttalanden som beskriver dopet som gammalmodigt och förlegat. 

Detta är den minst kategorin och innefattar endast två uttalanden från två av de föräldrar som 

valt att inte döpa sina barn.  

 

I följande tabell sammanfattas storleken på de kategorier intervjuerna resulterat i.  
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Kategori Antal 

föräldrar 

Barnets egna 

val 

6 

Religion 6 

Tradition 4 

Fint & vackert 4 

Socialt forum 3 

Smidigt och 

enkelt 

3 

Gammalmodigt 2 
Tabell 2: Antal föräldrar i varje kategori 

5.2 Att icke döpa… 
Här beskrivs hur de föräldrar som valt att inte döpa sina barn resonerat kring dopet. Vad de 

har för huvudargument för sitt val att inte döpa samt hur de ser på dopet. De tre föräldrarna 

som valt att inte döpa sina barn hade två gemensamma huvudargument för sitt beslut. Det ena 

var barnets rätt att själv bestämma och det andra var dopet som en religiös handling och att de 

själva inte ansåg sig vara religiösa. Det absolut viktigaste skälet som återkom hos alla tre 

respondenter som valt att inte döpa sitt barn var barnets egna val. De uttryckte alla ett 

motstånd till att bestämma åt barnet. Istället uttryckte alla tre en vilja att påverka barnet så lite 

som möjligt och att denna skulle välja själv. Alla tre respondenter lyfter fram just barnets rätt 

att välja själv som huvudargumentet för att avstå att döpa sitt barn. Birger uttrycker följande 

på frågan varför han och hans sambo valt att inte döpa: 

 
Ja men att man blir medlem i Svenska kyrkan och så har ju vi pratat om att om nu barnet vill bli 

medlem i något religiöst samfund så ska ju barnet själv få välja. Vilken religion de nu vill tillhöra om 

det är buddhism eller så, så ska de få välja det själv. När dom är mogna för det. Att inte vi ska styra 

dom i någon riktning. 

 

Här svarar Birger på frågan om varför han och hans sambo valt att inte döpa sitt barn. Han 

lyfter fram att barnet själv måste få välja sin religion och att ett dop vore att inkräkta på den 

rätten. Detta återkommer han till flera gånger under intervjun. Han beskriver dopet som att 

”tvångskristna” barnet.  Både Miranda och Louis förklarar på liknande sätt hur barnets egna 

val är viktigt för dem.  Louis uttrycker det såhär ”jag vill att vårat barn ska ha en så neutral, 
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åsiktsfri, äh en så neutral uppväxt som möjligt. Att hon ska kunna fatta sina egna beslut.”  

Detta var vad Louis såg som det tyngsta argumentet för att inte döpa sitt barn. Dopet skulle 

för Louis innebära att man som förälder tog ställning för en specifik religion och på så sätt 

förlorar en önskad neutralitet. Detta kan liknas vid hur Birger beskriver att barnet likväl kan 

vilja bli buddhist. Det finns en känsla hos föräldrarna att de i och med ett dop begränsar ett 

barns valmöjligheter. Miranda är överlag mer positiv inställd till dopet men även hon tycker 

att barnets egna val blir överstående dopet: 
 

Ja alltså jag tror, för Klas är det mer självklart att inte döpa än för mig. Jag tänker att det viktiga för 

mig är att barnet ska kunna välja… och då kan jag ju på ett sätt tänka att det är lättare att välja att gå ur 

som vuxen än att gå in som vuxen. Jag vet inte jag har ingen statistik på det men… och av den 

anledningen kan jag tänka att det kanske inte hade varit så konstigt att döpa. Men våran tanke har varit 

att den ska kunna välja själv. 

 

Miranda lyfter alltså fram barnets egna val som absolut överordnat. Hon resonerar kring att 

detta skulle kunna användas som ett argument för att döpa sitt barn. Hos alla tre föräldrar 

uttrycks alltså en önskan om att uppfostra sitt barn utan att påverka denna och det egna valet 

lyfts upp som ett ideal. Detta kan kopplas till den individualisering det moderna samhället 

genomgått och genomgår. Redan vid födseln har barnet för föräldrarna en tydlig position som 

enskild individ. Föräldrarna ser också ett ansvar att skydda barnets egen vilja och frånkopplar 

denna sin egen. Att välja att döpa sitt barn ses också som ett större intrång på barnet än att 

välja att avstå. Alla tre nämner att det är enklare att gå med som vuxen än att gå ur. Birger 

beskriver att det inte går att ”odöpa” sig. På detta sätt har föräldrarna en medvetenhet om det 

post-rituella stadie som just livscykel riter anses ha. Det finns en känsla av att man inte kan 

göra ett dop ogjort. En slags absolutism som i sig motiverar att det är bättre att låta barnet 

välja att gå med då det är vuxet om det skulle önska så. Undantaget är Miranda som anser att 

det är svårare att gå in i Svenska kyrkan än att lämna. Men även hon resonerar senare kring 

barnets möjlighet att välja dopet i vuxen ålder om denna skulle uppfatta sig själv som religiös.  

 

Föräldrarna som valt att inte döpa sina barn sammankopplar dopet med religion. De anser att 

dopet är en religiös handling och ceremoni. De lyfter sin egen position som icke troende som 

ett huvudargument till varför de valt att inte döpa sitt barn. Vidare poängterar alla att de inte 

är troende. Detta är, efter barnets egna val det argument som fått störst utrymme. Birger 

beskriver att han kan känna ett obehag då Gud nämns vid tillexempel giftermål och dop och 

att han har svårt att ta till sig den teologin som finns i dessa ceremonier. Louis och Miranda 
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lyfter också sin egen relation till religion som en viktig aspekt i varför de valt att inte döpa 

sina barn. Miranda svarar till exempel så här på frågan om vad hon anser att ett dop innebär. 

 
Miranda: Jag tänker att ett, så innebär det att jag säger att jag tror att det finns en Gud och jag vill att 

det här barnet ska vara med i den här Gudens omfamning och att jag tycker att det grundläggande 

antagandet är att jag tror på Gud och att jag tror på det så pass mycket att jag vill liksom bekräfta det 

inför andra människor. Så det, då skulle jag ju känna att jag ljög om jag gjorde det, det lilla som jag 

kanske tror eller ja min egna religiösa övertygelse är så lite och vagt i jämförelse med vad jag tycker 

att man ställer upp på vid ett dop eller en konfirmation eller ett kyrkligt bröllop också för den delen.   

 
Hon anser alltså att hon inte känner att hon kan döpa sitt barn då hon inte tror på Gud. På 

samma sätt anser Louis och Birger att det faktum att de själva inte tror på Gud står i vägen för 

ett eventuellt dop. Detta är således ett gemensamt drag för de tre föräldrarna. Dopet kopplas 

samman med kristendomen och deras egen position som icke-troende förklarar valet att inte 

döpa. Birger uttrycker detta på följande sätt:   

	  
Birger: Sen, det kanske låter lite själviskt men jag upplever de tillfällen då jag varit i kyrkan oavsett 

vad det handlar om, det kan vara jätte mysigt att träffa vänner och familj men när det börjar pratas om 

Gud och andra religiösa saker så blir det som krystat för mig. Det blir obekvämt. Och det ska ju 

kanske inte jag bestämma åt mitt barn men jag tycker det blir obekvämt. Det kan vara jättefint på 

bröllop eller begravningar men just då man börjar prata om Gud så blir det som, vad är det här för 

snack? Jag vet inte exakt varför, men sen är ju jag inte speciellt religiös, eller jag är inte religiös.  

	  
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att föräldrarna som inte valt att döpa hade två 

gemensamma huvudargument för sitt val. Det första och starkaste var att barnet själv ska 

välja. Man anser att dopet är ett övertramp på barnets valfrihet. Alla föräldrarna nämner 

möjligheten för deras barn att i framtiden tro på någon annan religion eller att döpa sig i 

vuxen ålder. Det andra argumentet har med föräldrarnas egen övertygelse att göra. Då alla tre 

föräldrar beskriver sig själva som icke troende anser de att ett dop strider mot denna position. 

Dopet är för dem en religiös handling och bör utföras av de som är troende. De beskriver alla 

tre ett motstånd emot att döpa sitt barn utan att vara troende.  

5.3 Att döpa… 
Under denna rubrik redogörs de resonemang som förts av de föräldrar som valt att döpa sina 

barn. Huvudargumenten för dopet presenteras samt deras syn på vad ett dop innebär. Denna 

grupp var inte lika homogen i sina svar som de föräldrar som valt att inte döpa. Johanna 

skiljer sig från de två andra då hon och hennes partner Jonas har teologiska skäl till att de har 
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döpt sina två barn. Johanna beskriver att hon inte kan avgöra om de teologiska eller de icke 

teologiska skäl hon angett till dopet är de viktigaste men att hennes partner är troende och att 

det för honom var viktigt av religiösa skäl. Tilda och Ylva däremot beskriver sig båda som 

icke troende och lyfter istället traditionen, smidigheten och en mysig och glad känsla samt att 

vänner och familj får träffas som viktiga argument. Man kan alltså säga att det finns fem 

huvudsakliga argument inom gruppen, traditionen, att det är smidigt, att det är fint, att 

sammanföra vänner och familj samt i Johannas fall att man önskar barnet en relation till Gud.  

 

Om vi börjar titta på hur de resonerat kring kategorin tradition så kan man börja med att 

konstatera att alla tre anser dopet hänga samman stark med traditioner. Detta anser även 

Johanna som döpt av teologiska skäl. Hon beskriver att det känns naturligt för henne att döpa 

sitt barn då alla hon känner också gör det. Hon säger vidare att, ”Jag har som alltid tänkt att 

det är så man gör”. På detta sätt uttrycker hon att dopet är en social handling där andras val 

påverkar ens egna. Tilda beskriver detta på ett liknande sätt:  

 
Tilda: Jag har ju alltid tänkt att man döper sitt barn. Jag skulle vilja döpa och jag vet egentligen inte 

varför jag tror bara att det är så man gör, man döper sitt barn. Det är i alla fall så där jag vuxit upp och 

alla jag vet döper, det är väldigt ovanligt att man inte döper sitt barn även om man inte är sådär 

kristen.  

 

Dopet blir för föräldrarna någonting som man gör för att andra gör det. Det känns naturligt för 

föräldrarna. Denna kategori hänger tätt samman med att ”det är smidigt”. Alla föräldrar 

upplever att ett dop känns enklare än att ha ett icke religiöst firande för sitt barn. Då man 

väljer att döpa sitt barn upplever de att det är enklare både för sig själv och andra. Johanna 

beskriver detta såhär: 

 
Johanna: Sen är det ju mycket enklare också, man kan ju ha namngivelse också men då ska man ju 

ordna allting själv, nu blir det ju väldigt lite, man behöver fixa själv. Man väljer ju egna psalmer men 

det är inte mer än så. Det är ju sjukt smidigt. 

	  
	  
Med namngivelse menar Johanna ett icke religiöst firande av barnets ankomst till världen. 

Hon anser alltså att det kyrkliga firandet är smidigare rent praktiskt än ett ickereligiöst 

alternativ. Även Tilda och Ylva upplever att det är smidigt med ett dop. Tilda beskriver att det 

är bra för att alla ”vet vad det är som gäller”. På detta sätt är det alltså både praktiskt och 
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socialt smidigt med ett dop. Ylva uttrycker det som att det ”känns enkelt bara”. Dopet är alltså 

ett enkelt sätt om man vill ha en tillställning för sitt barn. Att ha just en sådan tillställning och 

den mysiga och fina stämningen är ett av huvudargumenten till att döpa. Alla tre föräldrarna 

tycker att det är vackert att döpa sitt barn. De lyfter alla att det känns fint att ge barnet 

uppmärksamhet genom någon typ av ceremoni. I Samband med att föräldrarna talar om att de 

anser dopet vara en vacker tillställning kommer alla tre också in på nästa kategori, socialt 

forum. Här beskriver man att det känns fint att vänner och familj kommer samman och även 

att de får möta barnet i fråga. Att det känns mysigt och fint hänger alltså tätt samman med 

familj och vänner. Så här svarar föräldrarna på frågan om vad det är de anser vara mysigt eller 

vackert med ett dop: 

	  
Ylva: Ja men att man hade en dag tillsammans med vänner och familj och alla fick träffa Julia. En fin 
dag bara med strålande sol och så, en harmonisk dag bara 
 
Tilda: Då man liksom välkomnar till världen och alla får vara med, nära och kära, det är en fin grej 
och man håller upp barnet och det är som en fin grej. Det är ju inte mindre fint för att man inte döper 
men det blir mer uppmärksammat om man har ett dop. 
 
Johanna: Jag vet inte, men typ att om man tänker på alla dop man varit på innan och att det varit så 
fint, att man hyllar och välkomnar det barnet. Och att man får träffa alla och alla får träffa barnet. 
 

 

Det är alltså i allra högsta grad en social tillställning för föräldrarna. Att döpa barnet blir ett 

sätt att stärka de sociala banden. Detta står i samklang med de resultat Lockneus och Reimers 

redovisat i sina arbeten (2014, 1995). Dopet som en social plattform är viktig för föräldrarna. 

Sambandet med religionen och Gud verkar mindre viktig. Alla tre föräldrarna nämner alla hur 

de ser på de religiösa aspekterna av dopet. Johanna är den av de tre som anser att dessa 

aspekter har ett positivt värde. Hon beskriver att hon hoppas att dopet innebär att det etableras 

en relation mellan barnet och en eventuell Gud även om hon själv inte tror att det. Johanna 

berättar att hennes sambo är troende och att det är en av anledningarna till att de valt att döpa 

sina två barn. På frågan om hon själv har några teologiska tankar kring dopet svara hon som 

följande:  

 
Johanna: Nej eller alltså både och. Jag kan ju vara ganska, jag säger inte att jag inte alls är kristen men 

jag tror ju inte sådär jätte mycket men däremot jag kan ju vara avundsjuk på Jonas och hans föräldrar 

för dom verkligen tror på någonting. Det kan jag känna är fint att man får döpas in i en religion men 

det är inget jag kommer att tvinga in dom i om dom senare i livet väljer att inte tro. 

 



	   31	  

Tilda och Ylva har istället inga teologiska argument för att de valt att döpa sina barn. Tilda 

beskriver att hon inte tycker att dopet har så mycket med kristendomen att göra utan att det 

mer handlar om att man i generationer har döpt sina barn. Ylva är den av de tre som har den 

mest avståndstagande inställningen till de religiösa aspekterna av dopet. Hon och hennes 

sambo valde till exempel att inte döpa sitt barn i kyrkan. Hon berättar såhär:  

 
Ylva: Jag ville inte döpa henne i kyrka, det var det ända kravet jag hade. Så vi döpte henne faktiskt här 

hemma i trädgården så det var mysigt. Så familj och vänner kom hit… och en präst. Han ville ju helst 

att vi skulle va i kyrkan men då sa jag faktiskt nej. Jag känner mig ju själv inte speciellt kyrklig. Det 

kändes trevligare att vara hemma {….}För mig handlar det ingenting om religion. Alltså jag har en 

mormor som är super religiös och hon tror att om man inte döper så kommer man inte till himlen. Så 

tror ju inte jag, jag tänker mer att man döper och ses och det är mysigt med vänner och familj och så  

  

Det är således två av föräldrarna som tar tydligt avstånd från att dopet skulle vara en religiös 

handling medan den tredje anser att dopet är både en religiös och social handling. 

 

För att sammanfatta hur de föräldrar som valt att döpa sina barn resonerat kan man konstatera 

att de tyngsta anledningarna till att döpa är av social aspekt. Detta med undantag för Johanna 

som hoppas att det också etableras en kontakt med Gud. Alla beskriver att det är fint och 

vänner och familj möts. Att man behöver vara religiös själv för att döpa sitt barn anser inte 

någon utav föräldrarna. Dopet ses som ett sätt att välkomna barnet till världen. För att göra 

detta anser man att dopet är ett smidigt tillvägagångssätt.  

	  

5.4 Barnet som en egen individ 
Den största likheten emellan alla deltagare är synen på barnet som en egen individ. Alla 

föräldrar diskuterade barnets förmåga till att ta självständiga val och huruvida dopet var ett 

övertramp mot barnet som individ. I en annan kontext där individualiseringen inte fått samma 

genomslag kan man tänka sig att den kollektiva betydelsen av att låta döpa sitt barn fått större 

betydelse. De tre föräldrar som valt att döpa sitt barn nämner alla att barnet själv kan välja när 

det blir äldre. Två av föräldrarna nämner här konfirmationen som ett sådant alternativ. De 

föräldrar som inte valt att döpa framhåller också vikten av barnets valfrihet men anser till 

skillnad från föräldrarna som valt dopet är ett övertramp mot just denna valfrihet. De båda 

grupperna har således samma syn på barnets valfrihet men skiljer sig med avseende på om 

dopet skulle kompromissa denna. På detta sätt kan man se hur individualiseringen i stor 

utsträckning satt sin prägel på föräldrarnas sätt att resonera kring dopet. Vad är valfrihet och 
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hur kan den inskränkas? En av de stora skillnaderna emellan de olika grupperna kan i stort 

sammanfattas genom att besvara denna fråga. Dop föräldrarna anser inte att ett dop på något 

nämnvärt sätt inkräktar barnets privata sfär. De tre som avstått dopet hävdar att det gör det. 

Intressant är att se att diskussionen kring detta ämne också sammanför de olika grupperna. 

Alla har för avsikt att barnet i slutändan väljer själv. Om man inte vill vara med i det kristna 

samfundet behöver man inte konfirmera sig eller man kan döpa sig sen om man vill. Båda 

grupperna vill på detta sätt minimera känslan av att de tar ett beslut år sitt barn. Det finns en 

rädsla hos alla föräldrar att agera över huvudet på sitt barn.  

5.5 Dopet som en religiös handling 
En annan stor skillnad emellan de olika grupperna är hur man ser på själva dopet. Vad är ett 

dop och vad händer vid ett dop är två frågor där man från de olika grupperna kommer att få 

olika svar. Gruppen som valt att avstå dopet anser alla att dopet är en religiös handling. Man 

kopplar starkt samman dopet med kristendom. De anser att man också bör vara religiös om 

man vill döpa sitt barn. Detta anser inte dop föräldrarna. Dessa kopplar snarare samman dopet 

med tradition och social sammanhållning. De anser heller inte att man måste vara religiös 

själv för att döpa sitt barn. Det verkar således som att föräldrarna gjort sina val baserat på en 

olikartad syn på vad dopet innebär. De ena sidan anser det förbehållet det religiösa den andra 

anser att det kan vara både religiöst och icke-religiöst. Detta är ett sätt att förklara att de olika 

föräldrarna gjort olika val. Diskussionen om vad som är religion och inte kan genom 

föräldrarnas olika syn aktualiseras. Denna fråga blir också problematisk för Svenska kyrkan 

då man som Pettersson påvisar ställs inför frågan vad som är kyrkans syfte kontra 

medlemmarnas önskan (2013). Religionen som en privatsak kan också tänkas bädda för 

möjligheten att döpa sitt barn utan att detta behöver ha en religiös innebörd för föräldrarna. 

Man kan helt enkelt välja själv vad dopet ska innebära. Denna tanke verkar vara mer 

förhärskande hos de föräldrar som valt att döpa. De är således den grupp som har den mest 

flexibla bilden av dopet. Som Lockneus påvisar i sin master avhandling infinner sig ett glapp 

emellan kyrkans dopteologi och föräldrarnas bild av dopet (2014). Detta kan skapa ett 

dilemma för kyrkan där man ställs inför frågan om vad som går att kompromissa.  
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6. Sammanfattning 
Under denna rubrik sammanfattas de viktigaste slutsatserna i uppsatsen. De stora skillnaderna 

emellan dop föräldrar och de föräldrar som avstått dopet är i synen på vad som händer vid ett 

dop. Dop föräldrarna anser att dopet blir lite vad man själv gör det till. Är man religiös kan 

det ha en religiös innebörd men det behöver inte vara därför man döper sitt barn. Gruppen är 

flexibel i sin syn på dopet och anger flera olika skäl till varför man valt som man gjort. De 

andra föräldrarna är mindre flexibla i sin syn och anser att dopet är en religiös handling. Detta 

tillsammans med att det inkräktat på barnets valfrihet är anledningarna till varför de valt att 

gör som de gjort. De viktigaste skillnaderna och förklaringarna till varför föräldrarna gjort 

olika kan sammanfattas i följande tabell:  

 

	  
Grupp Är dopet en religiös 

handling? 
Inkräktar dopet på 
barnets valfrihet? 

Bör man döpa ett 
barn utan att själv 
vara religiös 

Dopförädlarna Det kan vara både 
och. 

Nej Det väljer man själv 

Icke döparna Ja Ja Nej 
Tabell 3: Sammanfattning av föräldrarnas svar 

 

Den viktigaste slutsatsen är således att förädlarnas syn på dopet skiljer sig åt. Detta kan 

förklara varför vissa föräldrar väljer att döpa sina barn trots att de själva inte anser sig vara 

religiösa. De religiösa värdena är inte det viktigaste för dessa föräldrar. Till skillnad från de 

som väljer att inte döpa i stor utsträckning fokuserar på de religiösa aspekterna. 
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Tabellförteckning 
 
Tabell 1:  
Är hämtad från Åke Tilanders Dop, Kyrka, tillhörighet – vad anser kyrkans kärntrupper om 

medlemskap i Svenska kyrkan? Som utgavs av Religionsociologiska institutet 1989. Tabellen 

visar hur 1000 personer svarat på frågan om vem de anser vara en del av Svenska kyrkan. 

Tabellen återfinns på sidan åtta.  

 
Tabell 2:  

Tabellen beskriver hur många föräldrar som finns representerad inom varje kategori. 

Kategorierna har skapats utifrån de sex semistrukturerade intervjuer som uppsatsen bygger på.  

Tabellen återfinns på sidan tjugotre.  

 
Tabell 3:  
Är en sammanfattning av föräldrarnas svar under intervjuerna. Den tar upp de största 

skillnaderna mellan de föräldrar som valt att döpa sina barn och de föräldrar som avstått 

dopet. Tabellen återfinns på sidan trettio.  
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Bilaga 1 – Intervju guide  
 

Intervjupersonen	  
	  

• Kan	  du	  berätta	  kort	  om	  dig	  själv?	  Ålder,	  sysselsättning,	  familj	  etc.	  	  

Varför	  döpa/inte	  döpa?	  
	  

• Kommer/har	  ni	  att	  döpa/döpt	  ert	  barn?	  	  
	  

• Hur	  resonerade	  ni	  för	  att	  komma	  fram	  till	  det	  beslutet?	  	  
	  

• Finns	  det	  några	  anledningar	  till	  att	  döpa/inte	  döpa	  som	  väger	  tyngre?	  
	  

• Har	  det	  varit	  svårt/enkelt	  att	  bestämma	  om	  ni	  ska	  döpa	  eller	  inte?	  
	  

• Vilka	  personer	  har	  varit	  aktiva	  i	  beslutet?	  
	  

Vad	  innebär	  ett	  dop?	  
	  

• Vad	  innebär	  dopet	  för	  dig?	  	  Vad	  är	  det	  som	  händer	  vid	  ett	  dop?	  	  
	  

• Påverkar	  ett	  dop	  barnet?	  Hur?	  /	  Varför	  inte?	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
 


