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Abstract

For the whole family, the baptism of a child is a meaningful event. In Sweden, parents are often 
not married when the first child is born. For these families the baptism is the first event the couple 
experiences together in the church. This paper examines how the understanding of baptism dif-
fers between married and unmarried couples. The thesis I am going to investigate assumes, that 
unmarried couples understand baptism also as a confirmation of their relationship and their life 
situation. The study is based on a theoretical and a practical approach.

The French sociologist Arnold van Gennep shaped the term “rite of passage”. These are rites, 
which are carried out at various social passages, and which help to manage the so called “crisis” 
one enters in time of such passages. The Christian baptism has been described as such a rite of 
passage. In Sweden, the first studies (Berndt Gustafsson, Kjell Petersson) of parents’ understand-
ing of baptism were published in the 1960s and 1970s. These studies concluded that baptism had 
lost much of its character as a rite of passage. Eva Reimers showed in the latest study on this 
matter of 1995, that parents understand the baptism as ceremony for the whole family and that 
only a few parents share the church’s understanding of baptism as an initiation rite. 

This paper challenges the idea that baptism no longer is perceived as a rite of passage. It is only a 
different type of passage, which is marked by baptising the child. In van Genneps words, parents 
understand baptism as a birth rite, while the church understands it as initiation rite. 

A survey of the parents or the guardians of 200 children, who were registered in the parish Möl-
levången-Sofielund in central Malmö when their children were baptised, has shown that there is 
no detectable difference in the experience of baptism between married and unmarried couples. 
The married couples felt themselves to an even greater degree considered as couple and family. 
From these observations, the paper tries to draw conclusions for the pastoral care in connection 
with baptism. An explanation of the outcome of the survey would have to explain why the par-
ents’ marital status is not important for their understanding of baptism. One possible explana-
tion is that marriage itself is no longer conceived as a rite marking the establishment of a family. 
If marriage does not change anything in the parents’ perception of their own relationship, the 
question has to be asked, if marriage still can be seen and described as a rite of passage.
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Zusammenfassung

Die Taufe eines Kindes ist für die ganze Familie bedeutungsvoll. In der Mehrheit der Fälle in 
Schweden sind die Eltern des Kindes jedoch nicht verheiratet. Für eine solche Familie ist die 
Taufe das erste Mal, dass das Paar gemeinsam eine Kasualie in Anspruch nimmt. Die vorlie-
gende Arbeit geht der Frage nach, inwiefern sich das Verständnis der Taufe zwischen verheira-
teten und unverheirateten Paaren unterscheidet. Untersucht wird die These, dass unverheiratete 
Paare die Taufe in höherem Maße auch als Bestätigung für ihre eigene Beziehung und die fami-
liäre Situation sehen, in der sie leben. Dies geschieht anhand eines theoretischen und eines prak-
tischen Zugangs.

Der französische Soziologie Arnold van Gennep prägte den Begriff „Übergangsritus“. Er bezeich-
nete damit Riten, die an sozialen Übergängen durchgeführt werden, um die so genannte „Krise“, 
in die der Mensch an solchen Übergängen gerät, leichter zu bewältigen. Die christliche Taufe 
ist als ein solcher Übergangsritus bezeichnet worden. In Schweden hat man (Berndt Gustafs-
son, Kjell Petersson) erstmals in den 1960er und 1970er Jahren größere Studien zum Verständ-
nis der Taufe bei den Eltern durchgeführt. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Taufe viel von 
ihrem Charakter als Übergangsritus verloren habe. Eva Reimers zeigt in der aktuellsten Studie 
zum Thema von 1995, dass die Eltern die Taufe als Feier für die ganze Familie verstehen und nur 
wenige das kirchliche Verständnis der Taufe als Initiationsritus teilen.

Die vorliegende Arbeit bestreitet die These, dass die Taufe nicht mehr als Übergangsritus wahr-
genommen wird. Es handelt sich lediglich um eine andere Art von Übergang, die durch die 
Taufe markieren wird. Mit Arnold van Genneps Terminologie gesprochen verstehen die Eltern 
die Taufe als Geburtsritus, die Kirche jedoch als Initiationsritus.

Eine Umfrage unter den Erziehungsberechtigten von 200 Täuflingen, die zum Zeitpunkt der 
Taufe in der Gemeinde Möllevången-Sofielund in Malmö gemeldet waren, hat ergeben, dass es 
einen solchen Unterschied im Erleben der Taufe zwischen verheirateten und unverheirateten 
Paaren nicht gibt. Die verheirateten Paare fühlten sich sogar in größerem Maße als Paar und 
Familie angesprochen und berücksichtigt. Die vorliegende Arbeit versucht, aus diesen Beobach-
tungen Schlussfolgerungen für die seelsorgerliche Praxis im Taufgespräch zu ziehen. Eine Erklä-
rung des Umfrageergebnisses würde erklären müssen, warum der Familienstand der Eltern 
keine Rolle für ihr Verständnis der Taufe spielt. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Hoch-
zeit nicht länger als familiengründender Ritus wahrgenommen wird. Wenn mit der Ehe keine 
Änderung in der Wahrnehmung der eigenen Beziehung verbunden ist, stellt sich schließlich 
die Frage, inwiefern die Trauung überhaupt noch als Übergangsritus untersucht und behandelt 
werden kann.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och frågeställning 

”Is religion an important part in your daily life?”� Denna fråga ställdes i en internationell enkät 
vars resultat publicerades februari 2009. Av svenskarna svarade 17 procent ”ja”, vilket gör Sveri-
ge till världens ”näst mest sekulariserade land”.� 

Under dessa förutsättningar verkar det överraskande att dopfrekvensen i Sverige fortfarande 
är hög. År 2007 döptes 62 procent av alla nyfödda barn i Sverige i Svenska kyrkan. Den all-
männa dopfrekvensen kan anses ligga ännu högre, eftersom andra kyrkor inte räknats med.� 
Det är paradoxalt att två av tre barn döps, medan religionen spelar för bara var femte förälder 
en viktig roll. Dopet har tydligen en innebörd och en betydelse för människorna som översti-
ger deras egen religiositet. Det är den mest populära av de kyrkliga handlingarna. Trots att den 
traditionella familjebilden har förändrats och upplösts, döps fortfarande de flesta barn. Antalet 
kyrkliga vigslar däremot har sjunkit. Att ett barn döps vars föräldrar inte är gifta är inte längre 
ett undantag, utan det vanliga fallet: Mer än hälften av föräldrarna till småbarn (0–2 år) är inte 
gifta.� Skälen till denna utveckling är många, och de har inte minst juridisk karaktär. Sambo-
lagen till exempel förde med sig ett antal juridiska fördelar som innan bara gifta par hade. Att 
många dopföräldrar idag inte är gifta kan vara en förklaring till några fenomen som kan iakttas 
vid dopgudstjänster:�

En präst berättar att medan det förr var så att paren bad sin vigselpräst att döpa det första barnet, 
är det idag snarare tvärtom: Par väljer att gifta sig efter att de fick barn, sedan frågar de prästen 
som döpte barnet om inte han eller hon också skulle kunna genomföra vigseln. När ett ogift par 
för första gången tar kontakt med kyrkan och med en präst för att låta döpa sitt barn får man 
ibland intrycket att dopet på sätt och vis blir en ersättning för vigseln som föräldrarna inte hade. 

�. Steve Crabtree och Bratt Pelham (2009): What Alabamians and Iranians Have in Common. A global per-
spective on Americans’ religiosity offers a few surprises (www). Hämtad från Gallup, http://www.gallup.com. 
Publicerat den 9 februari 2009. Hämtat den �� maj 2009.

2. Crabtree och Pelham.
�. Kyrkan i siffror (www). Hämtad från Svenska kyrkan, http://www.svenskakyrkan.se. Utan publikationsdatum. 

Hämtad den �� maj 2009.
�. Statistiska centralbyrån (2007): Hemmaboende barn och ungdomar efter kön, ålder, familjetyp, utländsk/

svensk bakgrund, tid och tabelluppgift (www). Hämtad från SCB, www.scb.se. Utan publiceringsdatum. Häm-
tad den �� maj 2009. Bifogas som bilaga. Hans Raun Iversen visar att detta inte enbart är ett svenskt fenomen, 
utan också påverkar funderingarna kring dopet i Danska kyrkan. Hans Raun Iversen (2000): ”Dåbspraksis og 
dåbsritual i folkekirken i dag”. Hans Raun Iversen (red.) Dåb og medlemskab i folkekirken. Seksten forelæs-
ninger fra Københavns universitet. København, s. 20�–222.

�. Jag refererar till egna erfarenheter från en praktik i Slottsstadens församling i Malmö under hösten 2007. De 
beskrivna fenomenen är kanske vanligare i storstadsförsamlingar, där en större andel av paren inte är gift än 
på landet.
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Detta kan yttra sig till exempel genom särskilda önskemål angående blomsterutsmyckningen 
i kyrkan, ett visst psalmval eller ett lite större dopkalas. Till och med den klassiska rollen som 
svärmödrarna och tärnorna har under vigselgudstjänstens förberedelse kan iakttas hos dop-
barnets mor- och farföräldrar och faddrarna. Martin Modéus sammanfattar dopets betydelse i 
familjesammanhanget:

Dophögtiden är en välkomsthögtid och en tacksamhetens fest för föräldrarna. För första-
gångsföräldrar som inte är gifta kan dophögtiden kännas nästan som ett bröllop. Mannen 
och kvinnan uppträder inför släkt, vänner och bekanta som ett par och blir bekräftade 
som par av alla som är där.�

Av dessa beskrivningar framgår en rad frågor kring dopet: Vilka känslor förknippar föräldrar 
med sitt barns dop? Vilka förväntningar har de rent känslomässigt? Skiljer sig förväntningarna 
mellan gifta och sammanboende föräldrar? Hur kan denna skillnad beskrivas och vad beror 
den på? Varför väljer så många föräldrar i ”världens näst mest sekulariserade land” att döpa sina 
barn? Finns det skillnader i föräldrarnas skäl till barndopet mellan gifta och ogifta föräldrar? 
Skiljer sig deras upplevelse av dopet åt?

1.2 Tes och syfte

Betraktar man unga par som inte är gifta, så är det första barnets dop den första kyrkliga hand-
lingen som de gemensamt tar i anspråk. Använder man den klassiska terminologin och tolkar 
dopet som övergångsrit, måste definitionen, vilken övergång som betecknas med dopet, kanske 
förändras. Min tes, som jag ska försöka bevisa och undersöka närmare, är: När föräldrarna inte 
är gifta förstår de dopet – i högre mått än gifta föräldrar – inte bara som bekräftelse av det nya 
barnet, utan också som bekräftelse av sig själva och hela sin nya livssituation.

Syftet med undersökningen är att få en bättre uppfattning om vad människorna tänker på när 
de anmäler sitt barn till dop i Svenska kyrkan. Om min tes visar bekräftas får det också konse-
kvenser för dopgudstjänsternas gestaltning och själavården kring dopet. På detta sätt bidrar min 
uppsats till en utvidgad tolkning av de kyrkliga handlingarna under de ovan beskrivna aktuella 
omständigheterna.

1.3 Metod och material

För att kunna undersöka huruvida min tes är sann genomförde jag en enkät bland dopföräld-
rarna i en församling som är särskilt lämplig, eftersom andelen av ogifta par är förhållandevis 
hög. Enkäten skickades ut till 200 vårdnadshavare, som slumpmässigt valdes ut bland dem som 

�. Martin Modéus (2000): Tradition och liv. Stockholm: Verbum s. �09.
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lät döpa ett barn i Möllevången-Sofielunds församling i Malmö mellan januari 2007 och mars 
2009. Enkäten redovisas och analyseras i uppsatsens fjärde kapitel.

Innan jag beskriver och analyserar enkäten kommer jag att återge den sociologiska teorin kring 
övergångsriterna. I uppsatsens andra kapitel kommer jag sedan att beskriva de karaktäristiska 
dragen för olika övergångsriter. Jag utgår ifrån den franska etnologen Arnold van Gennep, som 
beskrev riterna i sin bok ”Rites of passage”.� Han införde begreppet övergångsrit när denna bok 
utkom 1909. Eftersom teorin är äldre kommer den också att granskas kritiskt.

I uppsatsens tredje kapitel kommer jag att beskriva och analysera forskningen som hittills 
gjordes angående föräldrarnas dopsyn. Engelsmannen W S F Pickering frågar varför de kyrk-
liga handlingarna är så populära, men inte den vanliga gudstjänsten. Han utgår ifrån engelska 
förhållanden, men dessa är jämförbara med Sverige idag. Sedan kommer jag att redovisa och 
analysera den svenska forskningen. Det finns i stort sett fyra viktiga verk som sysslar med för-
äldrarnas dopsyn. Ingegerd Sjölin undersökte dopseden i Örebro pastorat mellan 1710 och 1910.� 
Berndt Gustafson och Kjell Petersson genomförde i sina undersökningar om dopet ett antal 
intervjuer med föräldrar och försökte beskriva deras syn på barndopet.� Slutligen kartlade Eva 
Reimers i sin avhandling ”Dop som kult och kultur” svenska föräldrars dopsynen i början av 
1990-talet.�0

I slutet av uppsatsen kommer jag att sammanfatta teorin, den tidigare forskningen och enkätens 
resultat och försöka dra såväl metodiska som praktiska slutsatser.

1.4 Forskningsläge och avgränsning

Kring äktenskapets betydelse i dopsammanhang finns det inte någon annan publicerad forsk-
ning. Ibland finns referenser till problemet, som hos Martin Modéus,�� men ingen går närmare 
in på det. Störst på området hittills är Eva Reimers redan nämnda avhandling ”Dopet som kult 
och kultur”. Hon genomförde en kvalitativ undersökning av 30 dopsamtal som hon spelade in. 
Hon intervjuade dessutom föräldrarna och prästerna separat. Hennes analys visar vad föräldrar 
och präster har för uppfattning kring dopet, vari skillnaderna, men också vari likheterna består. 
Eva Reimers går dock inte in på äktenskapets betydelse för de här förväntningarna, även om hon 

7. Arnold van Gennep (�9�0): The rites of passage. Översatt till engelska av Monika B. Vizedom och Gabrielle L. 
Caffee. Chicago: The University of Chicago press.

�. Ingegerd Sjölin (�999): Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710–1910. Lund: University Press.
9. Berndt Gustafsson (�9�9): ”Tryggare kan ingen vara”. Till frågan om barndopet som passagerit. Stockholm: 

Religionssociologiska institutet. Kjell Petersson (�977): Kyrkan, folket och dopet. En studie av barndopet i 
Svenska kyrkan. Lund: Gleerups.

�0. Eva Reimers (�99�): Dopet som kult och kultur. Stockholm:Verbum.
��. Modéus s. �09.
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antecknade parens civilstånd.�� Hennes undersökning är dessutom inte kvantitativ, så hon kan 
inte gå in på frågan hur tillförlitliga hennes resultat är i ett större sammanhang. Avgränsningen 
mot Eva Reimers är å ena sidan metodisk, eftersom jag valde en kvantitativ undersökningsme-
tod, och å andra sidan innehållsmässig, eftersom jag fokuserar på civilståndets betydelse. Under 
det senaste året skrevs dessutom två andra uppsatser om föräldrarnas dopsyn.�� De bekräftar i 
stort sett Reimers resultat och tar inte hänsyn till förhållandet mellan civilstånd och dopsyn.

Det behövs dessutom en tydlig avgränsning angående perspektivet. Jag ska i den här uppsat-
sen inte undersöka systematisk-teologiska frågeställningar, det vill säga själva dopteologin. Jag 
använder mig istället av Ingegerd Sjölins modell att beskriva dopet utifrån ett religionssociolo-
giskt perspektiv. Denna modell ska nu föreställas utförligare.

1.5 En religionssociologisk modell för dopet

Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar från döden och djävulen och giver evig salighet 
åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften.��

Så skriver Martin Luther i sin lilla katekes om dopets verkan. Ur ett modernt perspektiv får man 
konstatera att detta inte är allt som kan sägas om vad dopet är. Dopet medför också andra effek-
ter, till exempel för dem som är föräldrar eller faddrar till barnet. I ett samhälle som det svenska, 
som så länge hade en statskyrka, får man anta att dopet också uppfyller en social funktioner 
i samhället. Ingegerd Sjölin föreslår en modell för att kunna betrakta dopet ur ett sådant reli-
gionssociologiskt perspektiv. Hennes modell går bra att använda också inom praktisk teologi, 
eftersom den visar vad som händer vid dopet utan behovet att gå in på själva dopteologin. 

Modellens fördel är att den beskriver vad som händer utöver själva dopet när ett barn döps. Den 
tar hänsyn till dopets olika funktioner och den inverkan som förändringarna av dopsynen i det 
privata rummet kan få på offentligheten och tvärtom. De olika funktionerna kommer att beskri-
vas nämare i avsnitt 3.1. Modellen tydliggör dessutom att förståelsen av dopet i samhället inte 
enbart påverkas av kyrkan, utan också av samhällets förväntningar. Allt som sker mellan Gud 
och det döpta barnet spelar en mindre roll i modellen. Det är inte dopets dogmatiska innebörd 
som ska undersökas, utan dopets religionssociologiska ”biverkningar”. Modellens schema visar 
att dopet uppfyller en sociala och en religiös funktion på olika nivåer. Schemat ska återges här:

�2. Reimers s. ��.
��. Lena Tougoumova (200�): Dopets innebörd i ett sekulariserat Sverige. C-uppsats religionsvetenskap. Luleå 

tekniska universitet. Tillgänglig via www.uppsatser.se. Gunilla Sjöö (2009): Om dopet lärar de, att det är 
nödvändigt till saligheten. D-uppsats i tros- och livsåskadningsvetenskap. Karlstadts universitet. Tillgänglig 
via www.uppsatser.se.

��. Martin Luther (��29): ”Lilla katekesen”. Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Tredje upplaga (�9��). Stock-
holm: Verbum s. ��9.
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Bild 1. En religionssociologisk modell för dopet.15
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o�ciell nivå privat nivå
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präst föräldrar

kyrka

samhälle

1.6 Begreppsdefinitioner

Uppsatsen kommer framför allt att handla om dopet som rit. Därför måste det ges tydliga defi-
nitioner av de begrepp som jag kommer att använda.

Det finns flera begrepp som är relaterade till dop. Dop är en rituell handling genom vilken en 
människa blir medlem i den kristna kyrkan. Det genomförs med hjälp av vatten och en formu-
lering som tydliggör att dopet sker ”i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn”. Dopguds-
tjänst är beteckningen för hela dopgudstjänsten och inte bara själva dophandlingen. I den här 
uppsatsen avses med ordet dopgudstjänst även huvudgudstjänster med dop. Gudstjänster som 
firas enbart för att döpa ett eller flera barn kallas för särskilda dopgudstjänster. Till skillnad från 
dopgudstjänst omfattar ordet dophögtid alla moment som på något sätt är relaterade till dopet, 

��. Sjölin s. �2. Jag tar mig dock friheten att byta ut hennes beteckningar makronivå mot officiell nivå och mik-
ronivå mot privat nivå. Hon använder sig själv av alla dessa begrepp, och för mitt syfte är det enklare att 
koncentrera mig på de här två.
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till exempel dopkalaset. Som redan sagts kallas det systematisk-teologiska sättet att beskriva 
dopet för dopteologi.

Jag väljer att definiera rit på samma sätt som Eva Reimers:

Riter är återkommande, kulturellt överförda, formaliserade handlingar som involverar 
en grupp människor. De har en dramatisk, performativ karaktär, är auktoritativt motive-
rade och uttrycker en symbolisk gestaltning av en dimension som i någon mening upp-
fattas som överindividuell och tidlös, dvs i någon mening transcendent.��

Riter är därför alltid knutna till religiösa föreställningar. En ceremoni är däremot en handling 
som följer speciella regler som dock inte måste vara religiösa. Begreppet övergångsrit kommer 
att definieras i uppsatsens andra kapitel utifrån Arnold van Genneps resonemang.

Enkäten som den här uppsatsen baseras på skickades ut till 200 barns vårdnadshavare. I juridisk 
mening måste det inte betyda att dessa också är barnens föräldrar, även om det i de allra flesta 
fallen är så. Därför använder jag orden förälder och vårdnadshavare synonymt. Förälder förstås 
inte nödvändigtvis som en av de biologiska föräldrarna utan alltid som den vuxna människa 
som barnet har en föräldrarelation till. När jag talar om gifta föräldrar avses alla som har ingått 
äktenskap, kyrkligt eller borgerligt. Med sammanboende föräldrar menas enligt den så kall-
lade sambolagen ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har 
gemensamt hushåll.”�� Sammanboende föräldrar innesluter alltså inte de gifta paren.

2. Arnold van Gennep: ”Övergångsriter”

Den franske sociologen Arnold van Gennep kallar en rit som markerar eller gestaltar en föränd-
ring i en människas liv för övergångsrit:

[…] every change in a person’s life involves actions and reactions between sacred and 
profane – actions and reactions to be regulated and guarded so that society as a whole 
will suffer no discomfort or injury. Transitions from group to group and from one social 
situation to the next are looked on as implicit in the very fact of existence, so that a man’s 
life comes to made up of a succession of stages with similar ends and beginnings. […] For 
every one of these events there are ceremonies whose essential purpose is to enable the 
individual to pass from one defined position to another which is equally well defined.��

��. Reimers s. 72.
�7. Sambolag (200�:�7�) (www). Hämtad från Riksdagen, http://www.riksdagen.se. Utan publikationsdatum. 

Hämtad den �� maj 2009.
��. Van Gennep s. �. Boken utkom på franska �909. Det finns ingen översättning till svenska. Istället använder jag 

mig av den engelska översättningen.
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Det mänskliga livet består av sociala nivåer, som människan så småningom genomgår. För att 
kunna klara de så kallade ”kriser”�� som uppstår när en människa byter sin sociala status, finns 
det övergångsriter, som gestaltar övergången och löser krisen. I en närmare analys av dessa över-
gångs- eller passageriter visar Arnold van Gennep att de består av tre olika delar. I den första 
delen separeras och skiljs individen från gemenskapen. Denna del av riten kallas också för sepa-
rationsfas. I det andra steget följer sedan den så kallade tröskel- eller omvandlingsfasen. Den 
markerar själva övergången. Efter att ha genomgått övergången kommer individen tillbaka till 
gemenskapen. Detta markeras genom den så kallade anslutningsfasen. De tre stegen kommer att 
exemplifieras i avsnitt 2.2 när vuxendopet i fornkyrkan analyseras utifrån dem. Dessa tre delar 
av övergångsriten är dock inte lika viktiga, utan deras vikt varierar, beroende på ritens ändamål. 
I detta kapitel kommer jag att beskriva egenskaperna för tre typer av övergångsriter som är vik-
tiga i sammanhanget: födelseriter, initiationsriter och förlovnings- och vigselriter. De kommer 
att betraktas utifrån fyra frågor: När i det mänskliga livet har riten sin plats? Vem är huvudper-
sonen? Vem avser riten förutom huvudpersonen? Vilken övergång markerar riten?

2.1 Födelseriter

När livet börjar behövs det i de samhällen som Arnold van Gennep utgår ifrån en rad riter. Dessa 
kan vara tämligen olika, beroende på den kulturella kontexten. Det finns dock gemensamma 
drag hos alla de folkgrupper som han undersökte: Riterna förekommer i samband med ett barns 
födelse. Den avser barnet och i många fall även föräldrarna, särskilt modern. Ritens funktion är 
”to facilitate the changing of condition without violent social disruptions or an abrupt cessation 
of individual and collective life.”�0 Födelseriternas huvudsakliga uppgift är alltså att förnya rela-
tionssystemet i en släkt. Den integrerar inte bara barnet i släkten, utan anpassar också relatio-
nerna bland släktingarna till den nya situationen. Enligt Arnold van Gennep är det inte barnet, 
utan först och främst släkten, vars ”kris” löses genom riten.

Många av Arnold van Genneps iakttagelser påminner om barndopet: Det är till exempel en del i 
många födelseriter att barnet får nya kläder.�� Det hålls en stor fest, där föräldrarna och den nya 
familjen får presenter, oftast föremål som på något sätt står för lycka och tur. I många fall kan 
man identifiera såväl separationsriter som anslutningsriter under de första dagarna i barnets liv. 
Ett exempel på anslutningsriter är namngivningen, som är särskilt viktig i dopets sammanhang. 
Arnold van Gennep menar att individen och identiteten hänger ihop med namnet:

�9. Begreppet ”kris” kan lätt missförstås. Det handlar inte alltid om en konkret, livsfarlig situation. Snarare kan 
man beskriva det som osäkerheten mellan gamla sociala strukturer bryts sönder och situationen således er-
fordrar antingen nya eller modifierade rollstrukturer. Arnold van Gennep beskriver krisen också som ”social 
disturbance”. Van Gennep s. �29.

20. Van Gennep s. ��.
2�. Van Gennep s. �2.
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When a child is named, he is both individualized and incorporated into society. He may 
be brought into the society at large, in which case there is a general celebration involving 
the whole village; […] or he may be incorporated into a restricted group, such as the 
family in two ascending lines, the paternal family only, or the maternal family only. The 
variations in detail are countless.��

Födelseriternas syfte är alltså först och främst att anpassa familjens, släktens och ett samhälles 
vardagsliv till den nya situation som uppstod genom att ett eller flera barn föddes. Oftast hålls 
det en fest, ibland i samband med namngivningen. Eftersom namnet i de flesta fallen förknippas 
med identiteten är det genom riten att barnet får sin plats i det sociala sammanhanget.

2.2 Initiationsriter

En annan ritkategori utgörs av de så kallade initiationsriterna. De är viktiga för analysen av 
dopet, eftersom vuxendopet först och främst betecknar en initiation, en rit som firas när någon 
tas upp i ett nytt sammanhang. Arnold van Gennep beskriver två typer av initiation: Den första 
typen kan kallas för samhällelig initiation.�� Den sker i samband med puberteten, och från och 
med initiationen räknas den unga människan som vuxen och får alla rättigheter som vuxna 
i respektive folkgrupp har. Denna typ av initiation bygger på förutsättningen av ett mer eller 
mindre enhetligt samhälle, där alla vuxna av samma kön genomgår samma initiation. Över-
gången kan också betecknas som coming of age, att bli en vuxen, myndig människa. Samhälle-
liga initiationsriter är därför mindre intressant i vårt sammanhang.

Den andra typen av initiation kan man beskriva som religiös initiation.�� Här är sammanhanget, 
i vilket en människa tas upp, exklusivt. Det betyder att det inte är alla som genomgår samma rit 
vid samma tidpunkt i sitt respektive liv. Ett exempel som Arnold van Gennep beskriver är de 
grekiska mysterierna. I en komplex ceremoni invigdes kandidaterna i kultens centrala mysterier. 
Till riten hörde också ett rituellt bad i havet. Han beskriver dessa riter som ”a dramatization of 
the novice’s death and rebirth”.��

Initiationsritens tidpunkt är då bestämt genom att den följer på en period av undervisning och 
har som viktigt krav den egna bekännelsen till ritens religiösa sammanhang. Huvudpersonen är 
i de allra flesta fall en vuxen människa. Riten berör dessutom gemenskapen som hon eller han 
tas upp i. Den är mindre relevant för släkten till den som tas upp, om inte släkten är identisk 
med det religiösa sammanhanget som hon eller han blir upptagen i. Övergången som markeras 

22. Van Gennep s. �2–��.
2�. Van Gennep s. ��–�7.
2�. Van Gennep s. �9–9�.
2�. Van Gennep s. 9�.
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genom riten är förändringen ifrån en icke troende, oinvigd, till en troende, invigd människa. 
Med teologiska termer kan övergången också betecknas som frälsning.

Angående det kristna dopet utgår Arnold van Gennep ifrån en dopagenda från 1100-talet. 
Mycket i aktuella agendor för dopgudstjänster påminner om denna medeltida ordning. Det är 
lätt att följa honom när han identifierar till exempel separationsriter som exorcismen. Resten av 
denna del i dopgudstjänsten finns i befrielsebönen.�� Handpåläggningen symboliserar hur indi-
viden skiljs från gemenskapen. Den egna bekännelsen och själva dophandlingen tolkar han som 
tröskelriter. I dophandlingen blir människans utsatthet och räddningen genom Gud uppenbar. 
Den döpta människan har på så sätt blivit markerad som en av de räddade. En anslutningsrit 
är till exempel iklädandet i de vita dopdräkterna�� eller välkomnandet, som numera utgör en 
central del av dopgudstjänsten.�� En central och avgörande händelse i dopet som i alla andra 
initiationsriter är dock den redan nämnda egna bekännelsen. Därför kan Arnold van Gennep 
konstatera: ”Thanks to the rapid diffusion of Christianity, the time soon came when there were 
only children left to baptize, but for a long time a number of traits were preserved in the ritual 
which are suitable only for the baptism of adults.”��

2.3 Förlovning och vigsel

Arnold van Gennep beskriver många olika förlovnings- och vigselriterna, såväl ur europeiska 
som ur internationella perspektiv. Det som är gemensamt för alla riter är att riterna markerar 
tillkomsten av en familj. Riten är därför den tidsmässigt knuten till att en sådan förbindelse finns. 
Huvudpersonerna är två människor, i de fallen som Arnold van Gennep beskriver, en man och 
en kvinna. De är inte längre barn, men annars kan åldern varierar. Riten har betydelse för många 
andra människor, bland dem brudparets familjer, släkten, föreningar och samfund där en eller 
båda makar är medlemmar, och slutligen det lokala samhället, alltså byn eller staden.�0

Moreover, every marriage is a social disturbance involving not just the two individuals 
but but several groups of varying sizes. A marriage modifies a number of elements in 
their relationships to each other and these changes, step by step, bring about a distur-
bance of equilibrium.��

2�. Kyrkohandbok (�9��): Den svenska kyrkohandboken. Del I. Den allmänna gudstjänsten och de kyrkliga 
handlingar. 200�. Stockholm s. 22�.

27. Klädseln är en annan markör för övergångsritens tre faser. I fornkyrkan fick man först klä av sig, och skildes 
därigenom från gemenskapen. Övergången ”hände” medan man var naken. Därefter fick man nya kläder som 
visade att man hade genomgått riten och att den sociala statusen hade förändrats.

2�. Kyrkohandbok s. 22�.
29. Van Gennep s. 9�.
�0. Van Gennep s. ���–��9.
��. Van Gennep s. ��9.
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Det är ett stort antal människor som påverkas av ett äktenskap, vilket tyder på att övergångsriten 
inte bara har ekonomiska och juridiska syften, utan att den också – i likhet med dopet – ska sta-
bilisera och integrera det sociala systemet. Arnold van Gennep beskriver dessutom förbindelsen 
mellan barn och äktenskap. Det finns en väldig tätt koppling mellan barn och civilståndet, även 
om den inte är tidsmässig. I de flesta fallen är ett ingånget äktenskap ett krav för en sexuell rela-
tion makarna emellan. Ibland avslutas tröskel- eller omvandlingsfasen, som ingår i övergångsri-
ten, inte förrän det första barnet har fötts.��

Det är tydligt att ett äktenskap idag inte längre har samma implikationer som i de fallen som 
Arnold van Gennep beskriver. De viktiga skillnader är att det sociala systemet inte längre kräver 
att man gifter sig och att äktenskapet inte automatiskt måste medföra frågan om barn. Det finns 
dock fortfarande en juridisk och ekonomisk innebörd i själva vigselhandlingen, som liksom ex 
opere operato skapar nya förhållanden, åtminstone ekonomiskt och juridiskt sett.

2.4 Kritik

Teorin om övergångsriter har blivit allmängods inom den sociologiska vetenskapen. Många 
använder sig idag av terminologin och teorin utan att ha läst Arnold van Genneps bok.�� Det 
verkar därför vara nödvändigt att jag redogör för hur jag förstår och använder teorin och 
begreppen.

När boken kom ut 1909 kritiserades den hårt.�� Ett av problemen var att Arnold van Gennep 
aldrig själv hade genomfört fältstudier, förutom två korta resor till Algeriet. Alla hans påståen-
den byggdes således på litteraturstudier och det som andra sociologer hade kommit fram till. 
Det var bland annat därför som han inte togs på allvar i den stora sociologiska skolan kring 
Émile Durkheim. De menade att hans bevis var ”en samling av olika exempel från hela världen 
som godtyckligt har tagits ur sina respektive sammanhang.”�� Ibland framförs också kritiken 
att hans teori saknar betydelse för europeiska förhållanden eftersom teorin byggdes på – med 
Arnold van Genneps ord – ”halvciviliserade” folkgrupper på andra kontinenter.

Jag håller bara i viss mån med denna kritik. Arnold van Gennep hänvisar till exempel också 
till den medeltida kyrkan eller de antika grekiska kulterna, som på ett eller annat sätt ligger till 
grunds för vårt moderna samhälle. Kritiken är berättigad i den mening, att livet i dagens sam-
hälle inte följer så tydliga mönster som i de samhällen som han beskriver. Övergången och riten 
sker oftast inte längre samtidigt utan de har skiljts åt. En annan skillnad till samhällen som 

�2. Van Gennep s. ���.
��. Sylvia M. Schomburg-Scherff (200�), ”Nachwort”. Arnold van Gennep, Übergangsriten. Les rites de passage. 

Frankfurt/New York: Campus s. 2��.
��. Schomburg-Scherff s. 2�7.
��. Schomburg-Scherff s. 2��, min översättning.
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Arnold van Gennep beskriver är att den starka kopplingen mellan det profana och det heliga 
inte längre finns. Idag kan man till exempel också fira ceremonier som inte på något sätt är 
kopplade till det heliga.

Ändå har teorin något att bidra till en aktuell tolkning av dopet. När till exempel Kristian Fecht-
ner talar om dopet som rite sans passage menar han inte att rit och övergång inte längre har 
något med varandra att göra, utan snarare att riten har löst sig tids- och rumsmässigt från över-
gången och numera gestaltar den på ett symboliskt sätt.�� Det är viktigt att förstå Arnold van 
Genneps idé som teori i ordets rätta mening. Det vill säga att den inte innehåller ett induktivt 
bevis och nog aldrig kommer att kunna bevisas. I denna uppsats kommer teorin att användas 
som ett sätt att tolka de riter som uppsatsens ämne berör.�� Övergångsriternas teori kan aldrig 
en gång för alla bevisas eller avvisas. Men den kan visa sitt värde i en tolkningsprocess som hjäl-
per att förstå och värdera förändringarna som man faktiskt kan iaktta.

2.5 Sammanfattning

En fruktbar användning av Arnold van Genneps teori bygger på övergångsriternas klassiska 
drag. Det finns inte någon lista som kan prickas av för att kunna se huruvida en rit är en födelse- 
eller en initiationsrit. Men det finns (åtminstone) de fyra karaktäristiska tecken som jag ovan 
beskrev: tidpunkten, huvudpersonen, de andra berörda personerna och syftet. Skillnaderna 
mellan initiationsrit, födelserit och förlovnings- och vigselrit blev tydliga.

Betraktar man Svenska kyrkans aktuella doppraxis och föräldrarnas beteende, så kan man miss-
tänka att föräldrarna tolkar dopet framför allt som födelserit. Barndopet hjälper släkten att han-
tera den nya situationen och att integrera barnet genom att anpassa det befintliga rollsystemet 
till den nya situationen: ”Therefore, rites of pregnancy and childbirth must be viewed as having 
considerable individual and social importance.”�� Också tidpunkten, huvudpersonens förutsätt-
ning och de övriga berörda personer�� tyder på att barndopet kan tolkas som födelserit snarare 
än som initiationsrit. I teologisk mening förblir dopet en initiationsrit som markerar en ontolo-
gisk förändring som i det teologiska språket kallas för frälsning.�0 Det verkar sannolikt att dopet 
förlorade initiationsritens klassiska karaktärsdrag när barndopet blev vanligare och tidpunkten 
för initiationen och födelseriten föll ihop.

��. Kristian Fechtner, Kristian (200�), Kirche von Fall zu Fall. Kasualpraxis in der Gegenwart – eine Orien-
tierung. Gütersloh s. ��.

�7. Ett exempel på detta tillvägagångssätt är kanske tvåkällshypotesen i den nytestamentliga vetenskapen. Det är 
en teori som i många fall visat sig vara den bästa förklaringen som finns. Det finns dock också andra fall som 
inte kan förklaras med hjälp av teorin eller bara om den modifieras i viss mån.

��. Van Gennep, s. �9.
�9. Van Gennep s. ��.
�0. Huruvida dopet också systematisk-teologiskt kan förstås som en performativ händelse är en dogmatisk fråga, 

tillhörande dopteologin (se ovan, �.�). Jag använder mig av verbet markera för att innesluta de flesta moderna 
dopsyner. 
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Tesen att föräldrarna betraktar dopet som födelserit får bekräftelse av den empiriska forskningen 
om svenska föräldrarnas dopsyn. I de följande två kapitlen kommer det att redogöras för forsk-
ningen som hittills genomfördes angående föräldrars förståelse av dopet.

3. Svenska föräldrars dopsyn – tidigare forskning

3.1 Ingegerd Sjölin: ”Dopsed i förändring”

I sin avhandling ”Dopsed i förändring” undersöker Ingegerd Sjölin ur ett religionssociologiskt 
perspektiv hur dopets olika funktioner förändrades mellan 1710 och 1910. Hon väljer att kartlägga 
alla dop som under den tiden genomfördes i Örebro pastorat som exempel. Hennes undersök-
ning är historisk och hennes metod är kvantitativ, även om hon använder sig av vissa variabler 
för att visa hur dopsedens kvalitet förändrades. Ett exempel är att hon använder fadderantalet 
och faddrarnas socialgruppstillhörighet för att dra slutsatser angående dopets officiell-sociala 
funktioner. Ett annat exempel är den genomsnittliga dopåldern: När dopet inte längre måste ske 
direkt efter födelsen tyder det på att det magiska synsättet�� inte längre var så avgörande.

Ingegerd Sjölin skiljer å ena sidan mellan en officiell nivå (kyrkan, samhället) och en privat nivå 
(familj, släkt, präst) och å andra sidan mellan religiösa och sociala funktioner. Båda typer av 
funktioner finns på de två nivåer. Hon identifierar också andra typer av funktioner, till exempel 
de redan nämnda magiska funktionerna. Dessa är dock inte så centrala i denna uppsats sam-
manhang. Ett schema över dopets viktiga funktioner enligt Ingegerd Sjölin skulle se ut så här:

Tabell 1. Dopets viktiga funktioner enligt Ingegerd Sjölin.
religiös funktion social funktion

officiell nivå officiell-religiös funktion officiell-social funktion

privat nivå privat-religiös funktion privat-social funktion

Ingegerd Sjölin visar att det framför allt var dopets privat-religiösa funktion som säkrade dopets 
överlevnad när de andra funktionerna tonades ner under 1800-talet och i början av 1900-talet. 
Ett exempel på detta är att lagen som krävde att svenska medborgare skulle vara döpta avskaf-
fades och att fadderseden så småningom försvann. Som en följd av reformationen och upp-
lysningen minskades också de magiska drag som dopet hade, vilket ledde till att dopet kunde 
uppskjutas. Ingegerd Sjölin sammanfattar sitt resultat:

Det var inte trycket från det officiella samhället, den officiella kyrkan eller från den pri-
vata sociala omvärlden som i första hand gjorde att föräldrarna valde att låta döpa sina 

��. Det magiska synsättet innebär tron att dopet kan beskydda barnet från onda makter eller varelser, till exempel 
troll eller häxor.
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barn där dopet avmystifierats, utan istället dopets religiösa funktion för den enskilde 
som gjorde att barndopsseden blev kvar och inte upplöstes.��

I sin sammanfattning drar Ingegerd Sjölin vissa paralleller mellan situationen i Örebro under 
sin undersökningsperiod och Svenska kyrkan idag. Dopets officiella funktioner är fortfarande 
svaga, även om den religiös-officiella funktionen har förstärkts när dopet åter igen blivit avgö-
rande för medlemskapet i kyrkan. Det är dock framför allt på det sociala planet som skälen till 
att föräldrarna väljer att döpa sina barn måste sökas. Ingegerd Sjölin menar att

det är förutsättningen för att dopseden ska fortleva och vara stark även i 2000-talets sam-
hälle att utrymme ges åt dopets alla funktioner. De religiösa funktionerna, officiella och 
privata, skal vidmakthållas och förstärkas samtidigt som dopets privata sociala funktio-
ner får ett tillfredsställande utrymme.��

Det är viktigt att skilja mellan dopets olika funktioner för att kunna identifiera föräldrarnas 
dopsyn och vilka funktioner de relaterar till. Om dopet uppfyller andra funktioner i familjer där 
föräldrarna inte är gifta måste man kartlägga och beskriva dessa funktioner. Ingegerd Sjölins 
indelning är särskilt lämplig i detta sammanhang.

3.2 W S F Pickering: ”The Persistence of Rites of Passage”

Den engelske sociologien W S F Pickering beskriver fenomenet att det flesta tar kyrkliga hand-
lingar i anspråk, medan bara en bråkdel av dem också brukar besöka den vanliga söndagsguds-
tjänsten. Hans arbete utgår ifrån den engelska statskyrkan under 1970-talet, men de statistiska 
förutsättningar som han beskriver visar att situationen kan jämföras med dagens Sverige.�� W S F 
Pickering använder Arnold van Genneps beskrivning av övergångsriterna på sin frågeställning. 
Han menar att riterna definierar en social realitet och markerar de olika rollerna i samhället.�� 
Krisen som leder till övergångsriten är alltid hela släktens, om inte hela samhällets, kris. Därför 
betonar han betydelsen av släktens närvaro:

A crucial mark of differentiation between the rites of passage and other rites is that such 
rites directly involve, or are intended to involve, family and kin groups […]. Baptisms, 
weddings and burials, all imply not only that the actors – the child, the couple, the dead 
person – attend the ritual, but that parents, relatives and friends should also be present 
at the rite. Indeed, if some of the kin happen to be absent, the rite is seen to be all the 
”poorer”.��

�2. Sjölin s. 22�.
��. Sjölin s. 222.
��. W S F Pickering (�97�): ”The Persistence of Rites of Passage: Towards an Explanation”. British Journal of So-

ciology 1/1974, London: Blackwell s. �9.
��. Pickering s. 72.
��. Pickering s. 7�.
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Enligt W S F Pickering är behovet av en tolkningshjälp i en ny livssituation anledningen till de 
kyrkliga handlingarnas popularitet. Han visar dessutom att beslutet att inte låta döpa sitt barn 
kräver mer än beslutet att döpa det: I ett samhälle där åttio procent av barnen döps är dopet 
ett sätt att visa samhörigheten med kyrkan och därigenom med själva samhället. Beslutet att 
inte låta döpa sitt barn är däremot liktydigt med ett omfattande brott med hela kyrkan: ”It may 
well be that the vast majority of society does not wish to go so far as to make the final act of 
severance.”��

3.3 Berndt Gustafsson: ”Tryggare kan ingen vara”

I forskningsrapporten ” ’Tryggare kan ingen vara.’ Till frågan om barndopet som passagerit” 
föreslår Berndt Gustafsson 1969 en nytolkning av dopet som övergångsrit. Han utgår ifrån 
Arnold van Genneps definition av passageriter som katalysator för rollförändringar.�� Således 
visar han att dopet inte längre förstås som en ontologisk förändring av barnet och att van Gen-
neps definition därför blir problematisk när det gäller själva barnets övergång:

I den mån barndopet är en sådan passagerit skulle det mera vara en rit för föräldrar och 
släkt än för barnet. […] För föräldrarna inträder med barnets ankomst en ny fas. […] De 
får nu dubbla familjeroller: maken får också en fadersroll, hustrun en modersroll. […] 
Även för föräldrarnas föräldrar börjar en ny fas: man blir farfar eller morfar, roller som 
kräver anpassning och mötande av olika förväntningar.��

Berndt Gustafsson undersökte åttio dopgudstjänster i Storstockholm på en söndag 1968.�0 Han 
visar att den närmaste släkten var närvarande vid alla dessa dop, medan vänner och andra 
bekanta förekom endast vid ungefär 65 procent av dopen. Misstanken att dopet numera bara 
har en social betydelse och inget religiöst värde för dem som deltog avvisar han. Att många av 
dem som deltog inte ser dopet som kristen gudstjänst måste inte betyda inte att de inte förstår 
dopets yttersta betydelse, ”därför att i det kyrkliga dopet är det transcendentala där”.�� På så sätt 
blir dopet en rit som förenar genom att familjen och släkten ställer sig under det transcenden-
tala, oberoende av vad de personligen tror.��

�7. Pickering s. 77.
��. B Gustafsson s. �.
�9. B Gustafsson s. �.
�0. B Gustafsson s. 2.
��. B Gustafsson s. �.
�2. Aktuella studier visar att detta argument fortfarande gäller. De religiöst/existentiella och kyrkligt/teologiska 

anledningar till dopet är nästan lika populära som de rent traditionella. Anders Bäckstöm, Ninna Edgardh 
Beckman och Per Petersson (200�): Religiös förändring i norra Europa. En studie av Sverige. ”Från statskyrka 
till fri folkkyrka”. Slutrapport. Uppsala s. ��.
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3.4 Kjell Petersson: ”Kyrkan, folket och dopet”

Kjell Peterssons avhandling ”Kyrkan, folket och dopet” från 1977 är ett mångfaldigt verk om 
dopets situation i mitten av 1970-talet. Han undersöker dopets utveckling, teologi, användning, 
förståelse och dess olika seder, såväl ur ett dogmatiskt som ur ett sociologiskt perspektiv. För 
uppsatsens syfte är avsnitten om föräldrarnas dopsyn och dopet som övergångsrit�� särskilt 
spännande. I sin analys av dopet som övergångsrit går Kjell Petersson tillbaka till Arnold van 
Genneps definition. Han slår fast att dopet i det gammallutherska enhetssamhället mycket väl 
kan beskrivas som övergångsrit, eftersom övergången verkligen markerade en social skillnad:

Dopet innebar en förändring av barnets sociala ställning – att vara en kristen gav en 
högre status än att vara en hedning –, likaväl som av dess ontologiska ställning – genom 
att vara döpt var barnet i sig själv skyddat mot onda makter och skulle, om det dog, dö 
saligt.��

Pettersons undersökning bekräftar tesen som Berndt Gustafsson företräder. Hans intervjuer 
visar att föräldrarna tolkar dopet som glädjefylld högtid och att de är känslomässigt starkt enga-
gerade. Många förstår dopet som en betoning av det ansvaret som följer med det nya barnet 
eller som tolkningshjälp för rollförändringen som skedde i och med att barnet föddes. En stor 
roll i hans undersökning spelar också namngivningen: 55,7 procent av de tillfrågade föräldrarna 
menade att det är i dopet som barnet får sitt namn och sin identitet.��

Från att se dopet som en handling som förändrar barnets väsen och natur från att vara en 
hedning till att bli en kristen, ses dopet idag som ett införande i en gemenskap. […] Även 
om dopet sålunda enligt den folkliga uppfattningen förlorat mycket av sin verkan – finns 
den kvar är den knuten till namngivningen – upplevs dopet ändock som en meningsfylld 
handling. Till dopet knyts känslor av glädje och genom dopet manifesterar föräldrarna 
sin vilja att ta ansvar för sitt barn.��

På grund av de beskrivna förändringar i såväl folkets som kyrkans dopsyn menar Petersson att 
dopet inte på samma sätt som förr kan betraktas som övergångsrit. Det är dock viktigt att ha de 
olika typer av övergångsriter i åtanke. Därför måste denna slutsats modifieras. 

3.5 Kritik av Berndt Gustafsson och Kjell Petersson

Berndt Gustafsson och Kjell Petersson hävdar att ”dopet idag har förlorat mycket av sin karak-
tär som övergångsrit”.�� Detta är dock bara delvis sant och behöver nyanseras. Påståendet inne-

��. K Petersson s. �22–��0 och s. ��7–20�.
��. K Petersson s. �9�.
��. K Petersson s. �2�.
��. K Petersson s. ���–���.
�7. K Petersson s. �9�.
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bär en blandning av det sociologiska sättet att förstå övergångsriter och det teologiska sättet att 
förstå dopet. Ur det kristna perspektivet är dopet framför allt en initiationsrit. Det handlar om 
att efterlikna Kristus i död och uppståndelse, om förlåtelse och därigenom om en andlig pånytt-
födelse.�� Genom dopet blir går man från icke-troende till kristen, vilket av kyrkan tolkas som 
en ontologisk förändring. Genom att bli medlem i den kyrkliga gemenskapen äger också en 
förändring av den sociala rollen rum. Allt detta är sant och fullt påtagligt när man tänker på ett 
vuxendop, där bekännelsen är en nödvändig förutsättning för dopet. Den kristna tolkningen 
av dopet överfördes sedan på barndopet, som därigenom förlorade sin karaktär som bekännel-
sehandling. Kort sagt är ett vuxendop något huvudpersonen medvetet väljer att utsätta sig för, 
medan ett barndop är något huvudpersonen omedvetet blir utsatt för.

Att namngivningen och dopets identitetsgivande funktion fortfarande värderas så högt är ytter-
ligare ett bevis på att föräldrarna betraktar dopet som födelserit. Enligt födelseriternas defini-
tion är dopet en sådan, en högtid för hela familjen och släkten. Utvecklingen i Sverige har dock 
under vissa perioder berövat dopet detta drag. När föräldrar och släkten inte fick vara med, 
till exempel vid de så kallade BB-dopen, kunde dopet inte uppfyller sin funktion, varken som 
födelse- eller initiationsrit.�� Ett sådant dopsätt betonade egentligen bara en magisk funktion 
och främjade rädslan av att barnet skulle råka illa ut i fall det dog odöpt.

Om man vill se en avtagande betydelse av dopets karaktär som övergångsrit, så som Berndt Gus-
tafsson och Kjell Petersson gör, så gäller denna förändring bara förståelsen av dopet som initia-
tion. Dopets funktion som födelserit är idag kanske tydligare än den någonsin varit under de 
senaste decennierna. Enligt Arnold van Gennep är barnets integration i familjen nödvändig, till 
skillnad från barnets initiation in i ett religiöst sammanhang. Med andra ord är dopets karaktär 
som födelserit avgörande för familjen, medan dopets karaktär som initiationsrit snarare är en 
teologisk nödvändighet. Förändringen, som Berndt Gustafsson och Kjell Petersson beskriver, 
har därmed fått en inskränkning och samtidigt en förklaring.

3.6 Eva Reimers: ”Dopet som kult och kultur”

Eva Reimers doktorsavhandling ”Dopet som kult och kultur” från 1995 har som mål att under-
söka språket som föräldrar och präster använder sig av i samband med barndopet. Hon spelade 
in ett antal dopsamtal och intervjuade sedan föräldrarna och prästen. I analysen av dessa samtal 
kom hon fram till ett antal motiv som föräldrarna framhäver.

��. Se Rom �:� eller till exempel Luther s. �70.
�9. Biskoparna kritiserade dopen på förlossningshemmen och sjukhusen på grund av bland annat detta. K Pe-

tersson s. �7�–�77. 
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Dopet kännetecknas till exempel genomgående som en viktig handling. Detta återspeglas i 
vördnaden i föräldrarnas språk och i sättet de berättar om förberedelserna.�0 Föräldrarna för-
står dopet också som en rit som betonar förbindelsen till ett större kollektiv och ett större sam-
manhang. Det inlemmar barnet i släkten och tiden. För många representerar kyrkan det ”för alla 
gemensamma”.�� Här kommer också dopets traditionsbärande karaktär fram: Det ”hör barndo-
men till”.�� För flera av de paren som Eva Reimers intervjuade spelde också rummet en stor roll. 
Kyrkan som ett predikande rum betonar dopet som rit på tröskeln mellan det heliga och det 
profana.�� Rummet måste uppfylla särskilda krav för att kunna fungera i dopsammanhanget.

När föräldrarna ombads att berätta om sitt barns dop, så berättade de på ett särskilt sätt, som om 
de skulle återberätta en teaterföreställning. Prästen är protagonisten och samtidigt regissören. 
Ljuset, klädsel, atmosfären, vädret, allt detta spelar en roll i hur dopet upplevs av föräldrarna. 
Eva Reimers ger som exempel hur viktigt det är för föräldrarna att barnet inte skriker under 
gudstjänsten. En annan iakttagelse som tyder på dopets betydelse som drama är förekomsten av 
dokumentation, det vill säga kort och film.��

Liksom Berndt Gustafsson och Kjell Petersson visar också Eva Reimers att namngivningen 
spelar en stor roll för föräldrarna:

Flera av föräldrarna talar om dopet som det tillfälle då barnet fick sitt namn, tvärtemot 
Svenska kyrkans ambition att inte koppla ihop dop och namngivning. Namnet, som vid 
dopet för första gången nämns i ett offentligt sammanhang, är nära knutet till identiteten. 
Det är när barnet är döpt som det på allvar får sitt namn. Det är i dopet som identiteten 
fastställs.��

Slutligen är delaktigheten och bekräftelsen som dopet förmedlar av stor betydelse för de föräld-
rar som döper sina barn. Det integrerar barnet i den nya familjen och släkten. Eva Reimers visar 
att den sociala gemenskapen som barnet blir del av inte nödvändigtvis måste vara identisk med 
Svenska kyrkan. Ett av paren, hon kallar dem för Karin och Klas, är ett sammanboende par. När 
de döpte sin son Kristoffer hade familjens närvaro avgörande betydelse: 

Karin: Det blev jättefint (Int:ja) det blev det, så det var ju verkligen en, ja vad ska man 
säga, våran, det var ju våran lilla gudstjänst (Int:ja) som vi hade gjort i familjen nästan, ja 
(Int:ja, just det) så, det, blev bra, […].��

�0. Reimers s. 72.
��. Reimers s. 7�.
�2. Reimers s. 7�.
��. Reimers s. 7�.
��. Reimers s. ��–�7.
��. Reimers s. �9.
��. Reimers s. 9�.
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Karins redogörelse visar enligt Eva Reimers att dopet blev en ”rituell manifestation och bekräf-
telse av de bägge släkternas samhörighet. Den förening av Karins och Klas historia, som barnet 
är ett uttryck för får sitt symboliska uttryck i dopet.”�� Dopet kan i detta avseende få samma 
funktion som ett bröllop, eftersom det samtidigt integrerar nya relationer och bekräftar de redan 
bestående.

Eva Reimers intervjuer med föräldrarna bekräftar tesen att dopet av föräldrarna framför allt 
används som födelserit och i mindre utsträckning som religiös initiationsrit. De motiven som 
hon nämner kan indelas i två stora grupper. Å ena sidan står de för ritens generella betydelse 
som uttryck för människans längtan efter det transcendentala för att klara av den nya situatio-
nen (dopet som viktig handling, dopet som drama, betydelsen av det rituella rummet). Å andra 
sidan betonar föräldrarna dopets integrerande aspekt (dopet och tiden, namngivning, bekräf-
telse och delaktighet).

Att dessa olika betydelseområden också står i centrum för kyrkans dopsyn blir tydligt i samta-
let mellan den svenska prästen Boel Hössjer Sundman och den norska teologen Kari Veiteberg. 
Samtalet handlar om helig tid och heligt rum, gudstjänstens dramaturgi och familjens behov 
av bekräftelse.�� Ibland talas det idag också om ett nytt ritualparadigm. Eva Reimers undersök-
ning och dess resultat skulle stödja tesen att ett sådant finns. Det kunde till exempel beskrivas 
så här:

När riten i sig blivit viktigare än den troskomplex den en gång tillhört ökar kraven på att 
den enskilda riten ska påverka de medverkandes kognitiva orientering och känslomäs-
siga välbefinnande.��

3.7 Avslutande reflektion

Forskningen som jag ovan redovisade bekräftar tesen att de flesta föräldrarna upplever dopet 
som födelserit och inte som initiationsrit. Dopet visar upp en födelserits karaktäristiska drag 
och föräldrarna betonar dess betydelse för släkten och familjen. Enligt Kjell Petersson, Berndt 
Gustafsson och Eva Reimers låter flertalet föräldrar inte döpa sina barn för att de ska bli med-
lemmar i kyrkan, utan för att de ska integreras i samhället, släkten och familjen.

�7. Reimers s. 9�.
��. Hans Hartman (200�): ”Dopet i vår tid”. Hans Hartman (red.), Dopet i vår tid – bidrag till en nutida dopteo-

logi. Järlåsa: Ordbruk s. �0–��.
�9. Lynn Åkesson, Karin Salomonsson och Charlotte Hagström (200�): Rit. Etnologiska skriftserie (ETN) 200�:�. 

Lund s. ���–���.
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Skillnaden mellan initiation och födelserit blir tydlig när man jämför barndop och vuxendop. 
Tabell 2 visar att skillnaden består inte bara i dopkandidatens ålder, utan också i följande fakto-
rer, som delvis betingar varandra.

Tabell 2. Barndopets och vuxendopets karaktäristiska drag.
barndop vuxendop

kräver ingen egen bekännelse kräver egen bekännelse

teologiskt sett: initiationsrit teologiskt sett: initiationsrit

sociologiskt sett: födelserit sociologiskt sett: initiationsrit

social funktion avgörande religiös funktion avgörande

vanligt i Sverige inte vanligt i Sverige

sker oftast i särskilda dopgudstjänster sker oftast i huvudgudstjänsten

Vid analysen av enkäten måste man därför ta hänsyn till att föräldrarna snarast tolkar barndopet 
som födelserit. Deras svar kommer troligtvis inte att återspegla Svenska kyrkans dopteologi.

I beskrivningen av förlovnings- och vigselriternas karaktärsdrag har det blivit tydligt att dopet 
och vigseln är besläktade i den meningen att det hjälper hela släkten att klara av den nya situa-
tionen genom att tillhandahålla ett nytt rollsystem. Därför uppstår frågan om inte dopet i viss 
mån kan överta vigselns funktion, när föräldrarna inte är gifta. Då skulle vid ett dop inte bara 
barnet, utan också föräldrarnas relation integreras. Om man utgår ifrån de ovan beskrivna teo-
rier får man således förvänta sig att dopet har en stor betydelse för föräldrarnas relation och för 
släktens relation till paret och den nya familjen. För att kunna pröva denna tes genomförde jag 
en enkät vars resultat nu kommer att redovisas.

4. Svenska föräldrars dopsyn – enkäten

I detta kapitel kommer jag först att redogöra för urvalet av deltagarna, enkätens innehåll och 
svarsfrekvens. Sedan kommer jag att redovisa enkätens resultat utifrån ett antal övergripande 
ämnen. I analysdelen försöker jag att ge en möjlig förklaring till tendensen som enkätens resul-
tat visar.

4.1 Urval

4.1.1 Möllevången-Sofielunds församling

Urvalet av dem som fick delta i enkäten innebar två steg. Det första steget var att välja en för-
samling som skulle kunna tjäna som exempelförsamling. Denna församling fick helst ha många 
unga par med åtminstone ett, inte alltför gammalt, barn. Valet föll på Möllevången-Sofielunds 
församling i Malmö. 
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Församlingen ligger i Malmös centrala innerstad.�0 Den finns i sin nuvarande form sedan den 
1 januari 2002, när Möllevångens och Sofielunds församlingar slogs samman. Av de ungefär 35 
000 invånarna är ungefär hälften 17 000 medlemmar i Svenska kyrkan. Detta gör församlingen 
till den största i Malmö och i hela Lunds stift. Under 1900-talets första hälft byggdes många 
nya bostäder i församlingens område. Dessa finns fortfarande, och det stora utbudet av mindre 
bostäder med relativt låga hyror påverkar församlingens medlemsstruktur. Det är sannolikt 
också anledningen till att rörligheten är jämförelsevis hög. Åldersstrukturen i församlingen har 
sin tyngdpunkt hos vuxna människor mellan 25 och 44 år (45 procent). Bara ungefär en tred-
jedel är äldre än 45 år (27 procent). Mer än hälften av församlingen består av yrkesverksamma 
eller studerande vuxna.

Stadsdelarnas befolkning är blandad. Ungefär varannan invånare är medlem i Svenska kyrkan. 
Det finns relativt många människor med annan religiös bakgrund. Antalet invandrare är lite 
större än i hela Malmö (32/26 procent), detsamma gäller för andelen socialbidragstagare (13/8 
procent).

Den mycket mångfaldiga befolkningsstrukturen gör det svårt att kategorisera församlingen. 
Eftersom boendet i Malmös södra innerstad har blivit mer populärt, har också hyrorna blivit 
dyrare. Detta leder till att fler högutbildade människor söker sig till församlingen. Att högskolan 
och det akademiska sjukhuset ligger på gränsen till församlingens område, förklarar det stora 
antalet studenter. Medan antalet högutbildade växer, finns det också fattigdom. 2007 fanns det 
inom församlingens gränser 339 hemlösa, varav 29 barn, och 420 bostadslösa, varav 213 barn. 

Bostadsutbudet, ålders- och befolkningsstrukturen leder till att församlingen är ett utmärkt 
forskningsområde för den som vill undersöka unga par och deras åsikter om sitt första barns 
dop. Det stora antalet mindre lägenheter och de låga hyrorna bidrar till att det finns ett stort 
antal unga par i församlingen. De flyttar kanske ihop och får sitt första barn i församlingen. Det 
är också här det döps. Så småningom kommer det andra barnet och lägenheten blir för liten, 
eller paret blir äldre och barnet större, så att familjen flyttar om igen. Andelen ogifta par med 
döpta barn är alltså troligtvis större än i andra församlingar.

Det är sannolikt att det bland församlingens medlemmar finns alla möjliga kyrkosyner och typer 
av medlemskap.�� Detta beror å ena sidan på det stora antalet invandrare, som delvis har fördo-
mar, förväntningar eller en viss kyrkosyn från sina hemländer med sig när de kommer i kontakt 
med Svenska kyrkan. Å andra sidan spelar den stora rörligheten en roll. En del av församlingens 
område håller på att förvandlas till ”gräddhylla”, så de flesta medlemskapstyper och kyrkosyner 
kan tänkas förekomma.

70. Följande redogörelse baserar på uppgifterna i Möllevången-Sofielunds församling (200�): Församlingsin-
struktion. Inte publicerad.

7�. Jonas Bromander, Jonas (200�): Medlem i Svenska kyrkan. En studie kring samtid och framtid. Stockholm:
Verbum s. ��–��.
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4.1.2 Föräldrarna

Urvalets andra steg var att få fram de 200 föräldrar som skulle få enkäten. Den skickades till 
200 slumpmässigt utvalda vårdnadshavare av barn som döptes under åren 2007, 2008 och till 
och med 1 april 2009. Under denna period registrerades 262 dop i kyrkobokföringen. Barnets 
ålder togs det inte någon hänsyn till. Det avgörande kriteriet var att barnen var skrivna i Mölle-
vången-Sofielunds församling när de döptes. I de fallen där föräldrarna hade flyttat någon gång 
efter dopet skickades enkäten till deras nya adress, dock inte om de flyttat till utlandet.

Eftersom kyrkans dopregister är beroende av folkbokföringen får inga slutsatser om dopets plats 
dras. Några av dopen skedde av olika anledningar i andra kyrkor, såväl i Malmö som i övriga 
landet. Adresslistan tog inte heller någon hänsyn till valet av präst. I åtminstone två fall valde 
familjen att en släkting som är präst skulle utföra dopet. I de allra flesta fallen var det dock Möl-
levången-Sofielunds församlings präster som utförde dopen i församlingens egna två kyrkor.

4.2 Enkätens innehåll

Enkäten innehöll 36 variabler i femton frågor. Den började med nio bakgrundsfrågor, som till 
exempel tog reda på den svarande personens kön, antalet barn i familjen, antalet döpta bland 
dessa barn, antalet gäster i dopgudstjänsten eller om dopet skedde i söndagsgudstjänsten eller 
i en särskild dopgudstjänst. Därefter följde fyra påståenden om dopsamtalet. Påståenden för-
sågs med en skala, där den svarande ombads att ta ställning till påståendet genom att markera 
något av värden mellan 1 (”Jag håller inte alls med.”) och 7 (”Jag håller helt och hållet med.”).�� 
De följande tio påståenden handlade om själva dopgudstjänsten. Sedan följde fyra påståenden 
om föräldrarnas reflektioner och fem allmänna påståenden kring dopet. De sista fyra påståen-
den skulle bara besvaras av par som inte var gifta vid sitt första barns dop. Den femtonde frågan 
gav en möjlighet att yttra synpunkter eller andra minnen, om den svarande gärna ville tillägga 
något.��

4.3 Genomförande och svarsfrekvens

Utskicket bestod av ett följebrev och själva enkäten,�� som omfattade fyra sidor. Enkäterna 
skickades ut i kuvert som det stod Svenska kyrkan och församlingens namn på. Detta gjordes 
medvetet, eftersom det skulle bli helt tydligt att församlingen inte hade lämnat ut adresserna åt 
universitetet, utan istället själv hade tagit hand om utskicket. Detta förfarande beskrevs och för-

72. Metoden inspirerades av metodbeskrivningen hos Bäckström, Beckman och P Petersson s. �9.
7�. Alla kommentarer som yttrades bifogas som bilaga till uppsatsen.
7�. Båda delar av utskicket finns som bilaga till den här uppsatsen. Följebrevet inspirerades av Göran Ejlertsson 

(200�): Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur s. �0.
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klarades också i följebrevet. Utskicket skedde den 7 april 2009. I följebrevet bads föräldrarna att 
skicka tillbaka det ifyllda formuläret inom två veckor.

Svarskuverten markerades med ett löpnummer. Listan som innehöll adresserna och löpnumren 
förvarades hos församlingen. Syftet med detta var att man, när påminnelsebrevet skulle skickas 
ut, lätt kunde ta reda på vem som redan hade svarat. Detta förfarande förklarades för föräld-
rarna i följebrevet.

Två veckor efter att föräldrarna hade fått brevet hade 56 svar kommit in, vilket motsvarar 28 
procent. Då skickades ett påminnelsebrev ut till dem som inte svarat än.�� I brevet bads föräld-
rarna att skicka tillbaka enkäten så fort som möjligt. Påminnelsebrevet skickades ut den 23 april. 
Inga brev kom tillbaka till församlingen på grund av felaktiga adresser. Alla svar som kom in till 
och med den 8 maj togs med i analysen. Det är 85 svar, som motsvarar en svarsfrekvens på 42,5 
procent.��

Det finns flera tänkbara förklaringar för det externa bortfallet. Å ena sidan fanns det säkert för-
äldrar som av principiella skäl inte svarar på enkäter eller som inte ville svara på frågor som 
hänger ihop med deras religiösa övertygelse. Å andra sidan bidrog påsklovet säkert till att en och 
annan glömde bort enkäten. Enstaka par svarade kanske inte för att de tänkte att tiden redan 
hade gått ut när de kom tillbaka efter lovet.

4.4 Genusperspektiv

Enkäten innehöll en fråga om den svarande personens kön. Denna information behövdes för att 
kunna jämföra skillnaden i svarsbeteendet mellan män och kvinnor. Om det hade funnits skill-
nader könen emellan hade man behövt använda en så kallad standardiseringsmetod för att inte 
dra felaktiga slutsatser. Det fanns dock inga signifikanta skillnader i svarsbeteendet, vilket också 
kan tänkas bero på det låga absoluta antalet svar. Därför kommer analysen inte att ta särskild 
hänsyn till föräldrarnas kön. Barnens kön tematiserades inte i enkäten och kommer inte heller 
att spela någon roll i analysen.

För att ta hänsyn till andra familjestrukturer, som till exempel samkönade föräldrar, formulera-
des påståenden och frågorna så öppet som som möjligt. Ibland kan det därför verkar som om 
påståenden saknar tydlighet, men det var nödvändigt för att inte genom språket utesluta dem 
som inte lever i en traditionell kärnfamilj bestående av man, kvinna och barn.

7�. Påminnelsebrevet finns som bilaga i slutet av den här uppsatsen. Påminnelsebrevet inspirerades av Ejlertsson 
s. ��.

7�. Det döptes 2�2 barn varav 200 valdes ut till enkäten. Jämför man man antalet inkomna svar med antalet döpta 
barn ser man att stickprovets storlek ligger på �2,� procent.



23

4.5 Resultat

I den följande analysen av enkätens resultat använder jag mig av metodiken som Göran Ejlerts-
son beskriver.�� Det betyder att alla resultat utvärderas i enlighet med reglerna som anges där. 
Ibland används korstabulering för att undersöka om det finns skillnader mellan gifta och ogifta 
pars inställningar. I dessa fall har alltid en hypotesprövning genomförts. Det vill säga att san-
nolikheten för att en viss hypotes är sann – eller risken att den bara är slumpmässig – anges i de 
relevanta fallen.��

Föräldrarna fick i enkäten ange i vilken grad de höll med om olika påståenden genom att kryssa 
på en skala mellan 1 (”Jag håller inte alls med.”) och 7 (”Jag håller helt och hållet med.”). För 
analysen av svarsbeteendet slogs värdena 1–2 och 6–7 samman. Dessa kallas sedan för starka 
värden. Värdena 3 och 5 utgör å ena sidan instämmande eller ogillande, men å andra sidan är de 
inte så starka som de andra värdena. De kommer därför att kallas för svaga värden. Ibland fast-
slås det att föräldrarna har en positiv eller negativ inställning till ett påstående. Då ingår såväl de 
svaga som de starka värdena i beräkningen.

Förkortningen n uppger alltid antalet av alla giltiga svar på en fråga. Eftersom inte alla föräld-
rar besvarade alla frågor, skiftar stickprovens storlek ibland. Skillnaden kallas för internt bort-
fall. Förkortningen p uppger signifikansnivån vid en jämförelse. Det är ett decimalt uttryck som 
upplyser om risken att påståendet i fråga är fel.��

4.5.1 Bakgrundsfrågorna

De åtta bakgrundsfrågorna hade två syften. Å ena sidan utgör svaren på dem viktig information 
för att kunna tolka de andra frågorna och för att dela in föräldrarna i vissa grupper. En större del 
av analysen kommer till exempel att bestå av jämförelser mellan gifta och sammanboende par. 
Å andra sidan används bakgrundsdata direkt, till exempel är det genomsnittliga antalet gäster 
eller fördelningen mellan dopgudstjänstens olika typer viktiga indikatorer.

Den första frågan handlade om könet. 56 procent av frågeformulären (n=84) besvarades av kvin-
nor, 17 procent av män, och i de övriga 27 fallen svarade paret tillsammans. Frågan ställdes öppet 
för att ta hänsyn till familjestrukturer med till exempel samkönade par eller ensamstående eller 

77. Ejlertsson s. ��7–��2.
7�. Metoden kallas för chitvå-test. Vid undersökningar som baserar på ett stickprov finns ju alltid en risk att ett 

resultat bara kom till slumpmässigt. För att bedöma om en skillnad mellan två grupper, till exempel mel-
lan gifta och sammanboende par, är slumpmässig sätter man en så kallad signifikansnivå på � procent. Det 
betyder att man är beredd att ingå en risk på �:20 att man visar en skillnad som inte existerar i verkligheten. 
Värdet p står för propability. Till exempel betyder p=0,02 att sannolikheten att skillnaden beror på slumpen 
är 2 procent. Är skillnaden mindre än p=0,0� kallas den för signifikant. Varje gång en skillnad är signifikant 
uppges sannolikheten. Är risken oväsentligt större än signifikansnivån kan man ändå ana en tendens. När en 
skillnad uppenbarligen inte är signifikant anges inte heller risken. Ejlertsson s. ��7–��2.

79. Se ovan fotnot 7�.
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omgifta föräldrar. Som sagt var finns det det inga signifikanta skillnader i svarsbeteendet mellan 
män och kvinnor.

De svarande föräldrarna (n=84) har i genomsnitt 1,37 barn. Mer än tre fjärdedelar av dem har 
bara ett barn, i åtta fall finns det mer än två barn. Antalet barn i enkäten varierar mellan ett och 
fem.

Tabell 3. Antalet barn i familjen jämfört med föräldrarnas civilstånd.
barn alla föräldrar (n=84) gifta föräldrar (n=30) ogifta föräldrar (n=54)

1 64 21 43

2 12 7 5

3 6 2 4

4 1 0 1

5 1 0 1

Med tanke på församlingens sociala struktur var det väntat att antalet ettbarnsfamiljer skulle 
vara så stort. I viss mån gynnar det också tydligheten i enkätens resultat, eftersom den skulle 
handla om det första barnets dop, och föräldrarna kan på så sätt inte blanda ihop sina intryck 
från sina övriga barns dop. I 95 procent av fallen är alla barn som finns i familjen döpta. Övriga 
drygt 5 procent är barn i familjer där det finns två eller tre barn, varav ett inte är döpt. 

Av de deltagande föräldrarna (n=84) var 36 procent gifta, 6 procent ensamstående och 58 pro-
cent sambor när deras första barn döptes.

Diagram 1. Deltagarnas civilstånd (n=84) när deras första barn döptes.

ensamstående föräldrar

gifta föräldrar

sammanboende föräldrar

Det finns flera anledningar till att inte ta med de ensamstående föräldrarna i analysen. För det 
första ombads ensamstående föräldrar i enkätens inledning att tolka frågorna utifrån sin situa-
tion. Detta leder till låg validitet, eftersom man inte vet hur de tolkade frågorna. Det kan dess-
utom olika situationer där föräldrar betecknar sig själva som ensamstående. Till exempel fanns 
inget svarsalternativ med för den som lever i en fast relation men som inte bor ihop med sin 
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partner och därför i juridisk mening inte är sambo. På grund av dessa risker är de fem fallen inte 
representativa. När det i analysen talas om ”alla föräldrar” räknas de ensamstående dock med. 
Detta förklarar att summan av de gifta och de sammanboende paren inte är lika stor som antalet 
deltagare i hela enkäten.

Av barnen (n=84) döptes 88 procent innan de hade fyllt ett år. Det äldsta barnet som ingår i 
enkäten är 4 år gammalt. Ett fall togs helt bort från enkäten, eftersom barnet var 14 år när det 
döptes och föräldrarna skrev om sig själva att de hade ”en baptistisk dopsyn”.�0 Fallet är i och för 
sig mycket intressant, dock knappast representativt, och inte heller av betydelse för undersök-
ningen. Därför ingår det över huvud taget inte i resultatredovisningen och analysen.

Dopen (n=84) skedde nästan uteslutet i särskilda dopgudstjänster. Bara i två fall döptes barnet i 
församlingens huvudgudstjänst. I tre fjärdedelar av fallen hade släkten redan träffats någon gång 
innan dopet, men i 23 procent träffades familjerna för första gången i samband med barnets dop. 
Dessa och de andra bakgrundsfrågornas resultat kommer att redovisas utförligare under analy-
sens gång, när de är betydelsefulla för tolkningen av föräldrarnas intryck och känslor kring sitt 
barns dop.

4.5.2 Dopsamtalet

Undersökningen ”Kyrklig sed 2002” visar tydligt hur vanligt det är med dopsamtal i Svenska 
kyrkan. I 99 procent av församlingarna träffar prästen föräldrarna innan dopet sker.�� Men 
därmed är ingenting om dopsamtalets karaktär och innehåll sagt. Därför togs fyra påståenden 
med i enkäten och föräldrarna bads att ta ställning till dem. Några föräldrar besvarade inte dessa 
frågor, vilket antagligen beror på att den som svarade på frågorna kanske inte var med vid sam-
talet. Ibland ägde inget samtal rum, när till exempel prästen kände familjen sedan tidigare, så att 
ett särskilt dopsamtal inte behövdes. I ett fall var prästen också släkt med föräldrarna, då fördes 
inte heller något dopsamtal.

Påståendet ”I samtalet planerade vi främst dopgudstjänsten.” får mycket medhåll. 96 procent av 
dem som svarade (n=78) på frågan har ett mer eller mindre starkt intryck av att dopsamtalet 
främst var ett tillfälle att gå igenom agendan och att planera gudstjänsten. Denna andel är unge-
fär lika stor oavsett civilstånd. Andra ämnen som enkäten frågade om var barnets relation till 
Gud, föräldrarnas relation och deras tro. Mer än två tredjedelar av föräldrarna anser att ingen av 
dessa ämnen togs upp under dopsamtalet. Denna uppfattning skiljer sig dock mellan gifta och 
sammanboende par. 

�0. Fall ��.
��. Göran Gustafsson (200�): LUKA 26 om kyrklig sed 2002. Materialbeskrivning. Resultatredovisning. Analys-

exempel. Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv s. �7.
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Diagram 2. Andel föräldrar som fick intrycket att det nämnda ämnet förekom i dopsamtalet.
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Gifta föräldrar känner i högre grad att dessa ”mjuka”�� ämnen togs upp än sammanboende par. 
Till påståendet ”Dopsamtalet handlade om barnets relation till Gud.” har de flesta föräldrar en 
negativ attityd. Med 47 procent avvisade nästan hälften av alla föräldrar (n=77) påståendet helt 
och hållet. Även här är skillnaden mellan gifta och sammanboende par signifikant.�� Fler gifta 
än sammanboende föräldrar får intrycket att barnets relation till Gud tematiserades. Ett annat 
påstående om ett sådant ”mjukt” ämne var ”Dopsamtalet handlade om vår (föräldrarnas) tro.” 
Återigen finns samma tendens: De flesta, här ungefär två tredjedelar av föräldrarna (n=77) ogil-
lar påståendet starkt. Av dem som har en positiv inställning är flertalet gifta föräldrar, men skill-
naden är inte signifikant. Ett tredje påstående var ”Dopsamtalet handlade om vår (föräldrarnas) 
relation.” Detta påstående fick de flesta ogillande reaktioner bland dem som avsåg dopsamtalet. 
Av alla föräldrar (n=75) distanserade sig 73 procent starkt från påståendet. Även här finns skill-
naden mellan gifta och sammanboende föräldrar. De förstnämnda kände i signifikant högre 
utsträckning än sammanboende föräldrar att dopsamtalet också handlade om deras relation.��

Det är påfallande och viktigt att säga att de flesta föräldrar upplever dopsamtalet som ett rent 
planeringssamtal. Flertalet upplevde inte att något av de ovan redovisade ämnena tagits upp. 
Skillnaden mellan gifta och sammanboende föräldrar är något överraskande. Enligt denna upp-
satsens tes skulle det vara tvärtom, och familjeämnet skulle vara viktigare för de ogifta paren. 
En möjlig förklaring kan vara att gifta föräldrar redan hade ett jämförbart samtal vid vigseln. 
Det förutsätter dock att de vigdes kyrkligt och att deras vigselsamtal innehöll mer än bara pla-
nering. Eftersom det oftast är prästen som bestämmer vad samtalet handlar om, måste kanske 

�2. ”Mjuka ämnen” ska här beteckna de ämnena som inte direkt är relaterade till dopgudstjänstens planering.
��. Skillnaden mellan starkt ogillande (värdena �–2) och starkt medhåll (värdena �–7) är signifikant (p=0,02). 

Betraktar man skillnaden mellan alla negativa eller positiva attityder (värdena �–� och �–7) tillåter signifi-
kansnivån (p=0,�0) åtminstone att identifiera en viss tendens.

��. Skillnaden mellan alla i större eller mindre utsträckning positiva eller negativa ställningstaganden (värdena 
�–� och �–7) är signifikant (p=0,0�). De starka attityderna (värdena �–2 och �–7) är för få för att genomföra 
testet.
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också förklaringen sökas där. Finns det kanske en rädsla att ta upp dessa djupare ämnen med par 
som inte är gifta? Eller är det ett medvetet val att dopsamtalet främst är till för att planera högti-
den? Det finns dessutom en koppling mellan dessa ämnen, oftast svarar föräldrar likadant på de 
tre frågorna. Det tyder på att det i stort sett finns två typer av dopsamtal: Å ena sidan samtalen 
som endast förs för att planera dophögtiden (uppskattningsvis åtminstone två tredjedelar) och 
å andra sidan samtalen där planeringen och ett djupare samtal sker (uppskattningsvis högst en 
tredjedel).��

De ogifta föräldrarna tillfrågades också huruvida prästen tog upp ämnet ”vigsel” i dopsamta-
let: ”Prästen frågade om vi inte också skulle vilja gifta oss.” I de allra flesta fallen (n=48) ställde 
prästen inte en sådan fråga. Bara i två fall uppfattade föräldrarna att frågan ställdes. I dessa fall 
berörde samtalet också föräldrarnas tro och relation. Att detta samband finns är ganska tydlig, 
eftersom ämnena är ömsesidigt betingande. Det vill säga att frågan om inte paret också vill ingå 
äktenskap kan vara antingen är ett resultat av ett samtal om deras relation eller början av ett 
sådant samtal.

Föräldrarna (n=84) frågades om de tycker att ”Det är viktigt att föräldrarna gifter sig innan ett 
barn döps.“ 83 procent av paren håller inte alls med. Bland de som är lite mer instämmande är 
flertalet gifta föräldrar. Skillnaden är signifikant,�� men samtidigt lätt att förklara. De som tycker 
att föräldrarnas äktenskap på något sätt är en förutsättning för att få barn gifte sig nog själva 
innan barnet kom.

4.5.3 Dopet och namngivningen

Berndt Gustafsson, Kjell Petersson och Eva Reimers beskriver förhållandet mellan dopet och 
namngivning ur föräldrarnas perspektiv.�� Namnet kan betraktas som markör för barnets iden-
titet: Tillsammans med namnet får barnet sin plats i familjen och släkten. 

Detta omprövades i enkäten genom påståendet ”I dopet offentliggjordes mitt barns namn.” Alla 
sju svarsalternativen kryssades (n=84), men de starkare svaren utgör den största delen. Betrak-
tar man hela bilden visar det sig att svarsfördelningen är jämn, 39 procent håller med och lika 
många distanserar sig. 36 procent av föräldrarna håller inte alls med. En möjlig förklaring till 
detta resultat ligger i påståendets formulering. Det finns en viss otydlighet i den, om man inte 
har i minnet att enkäten handlar om föräldrarnas känslor och intryck. De flesta föräldrar idag är 
nog medvetna om att barnets namn blir officiellt i och med att det anmäls till skatteverket. Dess-
utom berättar föräldrarna nog oftast om namnet för släkten innan dopet sker. Avståndet mellan 

��. Jan-Olof Aggedal ser ett problem i samtalen som bara ägnas åt planering. Hans föreslag för vigselsamtalet kan 
ju också vara användbart i dopet sammanhang: Det första samtalet handlar om djupa frågor angående tron, 
relationen och framtiden och det andra samtalet är till för att planera och öva själva gudstjänsten. Jan-Olof 
Aggedal (2009): I glädje och sorg. Att välja de rätta orden vid vigsel och begravning. Lund: Artos s. 7�–7�.

��. De starkare variablerna �–2 och �–7 visar en signifikant skillnad (p=0.0�).
�7. Se ovan �.�, �.� och �.�.
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födseln och dopet har ju blivit större under de senaste årtiondena, medan dop och namngiv-
ning var tidsmässigt mer knutna till varandra förr.�� Samtidigt visar de positiva svaren och Eva 
Reimers, Berndt Gustafssons och Kjell Peterssons undersökningar hur medvetna föräldrarna 
är om den officiella, nästan proklamerande karaktär som svaret på frågan efter barnets namn i 
dopgudstjänsten har.

Diagram 3. Föräldrarnas attityd till påståendet ”I dopet offentliggjordes mitt barns namn.”
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Det är påfallande att svarsbeteendet skiljer sig mellan civilstånden. Skillnaden mellan gifta och 
sammanboende par är inte signifikant,�� men det finns en svag tendens att gifta föräldrar för-
knippar dopet i mindre grad med namngivningen än sammanboende föräldrar. Detta kunde 
tyda på att sammanboende par i högre grad ser dopet som manifestation av den nya situationen 
som barnet får sin egen plats i. Dopet skulle då vara början av barnets egen identitet och därige-
nom också betona föräldrarnas nya identitet som just föräldrar. Detta är dock spekulativt, efter-
som skillnaden inte är signifikant och eftersom denna tendens i vissa avseenden strider emot 
andra skillnader som ovan visades.

4.5.4 Gäster vid dopgudstjänsten

Det visades redan att släktens närvaro spelar en stor roll vid kyrkliga handlingar.�0 I enkäten 
ombads föräldrarna att ange antalet gäster som var närvarande vid deras första barns dophögtid. 
Vid en av alla dopgudstjänster (n=84) var inga gäster alls närvarande, medan det högsta antalet 
gäster som förekom i enkäten var åttio. Genomsnittligt var 30,9 gäster med. Skiljer man mellan 
gifta och sammanboende par är resultaten något överraskande. Antingen hade man kunnat 
tänka sig att gifta par lägger större vikt vid en stor kalas eftersom deras familjära struktur är 
starkare. Eller så kunde man ha förväntat sig att sammanboende par bjuder fler gäster till dop-
gudstjänsten än gifta par, eftersom demonstrationen av den nya situationen är viktigare för dem. 

��. K Petersson s. �7�–�7�. 
�9. På de starka variablerna �–2 och �–7 är skillnaden inte signifikant (p=0.��).
90. Pickering s. 7�.
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Men genomsnittsvärden är lika: På gifta pars barndop (n=30) bjöds det i genomsnitt 31,1 gäster, 
sammanboende par (n=49) bjöd i genomsnitt 30,8 gäster. Skillnaden är näst intill obefintlig. Inte 
heller det minsta och största antalet gäster skiljer sig nämnvärt mellan de olika civilstånden.

Vid 22,5 procent av de undersökta dopen (n=83) träffades släkten för första gången. I alla dessa 
fall var paren inte gifta. Med andra ord betyder det att dopet för vart tredje av de sammanboende 
paren (n=49) var tillfället där släkten träffades första gången. Två gifta och tre sammanboende 
par kryssade i båda svarsalternativen, vilket kan tolkas så att bara delar av släkten inte hade träf-
fats innan.

Enligt framför allt W S F Pickerings och Berndt Gustafssons undersökningar är dopet en rit 
som är meningsfull för hela släkten, eftersom det hjälper att definiera ett nytt rollsystem inom 
familjen. Familjerna i enkäten ombads att ta ställning till huruvida ”dopet är en högtid för hela 
familjen”. Detta påstående är mest populärt hos föräldrarna. Lite mer än två tredjedelar av alla 
föräldrar (n=84) håller helt och hållet med. Bara 7 procent av föräldrarna har en mer eller mindre 
negativ inställning till påståendet. Ett resultat som hänger ihop med dop som familjerit är anta-
let särskilda dopgudstjänster. De allra flesta av dopen i enkäten skedde i särskilda dopguds-
tjänster, där oftast bara dopförsamlingen var närvarande, alltså släkten, vänner och bekanta. 
Bland de gifta paren (n=30) är medhållet ännu större: 83 procent håller helt och hållet med om 
att dopet är en familjehögtid, inget yttrade en negativ inställning till påståendet. De samman-
boende paren (n=49) håller inte i lika stor utsträckning med. 82 procent av dem har en positiv 
inställning. Det finns en tydlig tendens till att gifta par i högre utsträckning upplever dopet som 
högtid för hela familjen än sammanboende par, men skillnaden är inte signifikant.�� En kom-
mentar i ett av frågeformulären visar vikten av att inkludera hela släkten i riten:

Jag tyckte det var särskilt roligt att vi kunde involvera alla kusinerna i gudstjänsten, så de 
fick viktiga uppgifter som sång, tända ljuset, hälla upp vattnet. Ena halvan av familjen är 
inte så kyrkvan – eller vill bli heller – men de slappnade av och kände hur vackert och 
välkomnande det var.��

4.5.5 Föräldrarnas relation

När ett par väntar barn förändras relationen. Ansvaret för varandra blir större och relationen 
därmed mer allvarlig. I enkäten frågades de sammanboende föräldrarna (n=47) vad de anser 
om påståendet ”Med barnet har det blivit mer komplicerat att flytta isär.” Av dem håller 64 pro-
cent i stort sett med om påståendet. 11 procent visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig till 
det, och en fjärdedel av föräldrarna har en negativ inställning. Detta tyder på att relationen i de 
flesta fallen har förändrats när barnet kom. Ett annat påstående var ”Dopgudstjänsten gjorde vår 
relation mer officiell”. Det fick inte lika mycket medhåll: 77 procent av de sammanboende föräld-

9�. Skillnaden mellan de starka variablerna �–2 och �–7 är inte signifikant (p=0.��), men tar man med de något 
svagare attityder � och � med, kan tolka resultatet som en tendens (p=0.0�).

92. Fall ��. Alla kommentarer (fråga �� i enkäten) finns redovisade i en bilaga till uppsatsen.
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rar (n=48) håller inte med, och bara 17 procent instämmer. Även om de två påståenden liknar 
varandra är resultaten olika. En förklaring ligger i deras formulering. Det ena hänvisar till dop-
gudstjänsten som tidpunkt för förändringen medan det andra nämner ”när barnet kom” som 
tidpunkt. Föräldrarna är i så fall medvetna om att deras relation förändrats när barnet kom och 
inte genom dopet. Dessutom kan man tänka sig att det är lättare att säga att en förändring ägt 
rum än att karakterisera den med attribut som till exempel ”mer officiell” eller ”mer allvarlig”. 
Hade man formulerat påståendet mer öppet, till exempel ”Barnets ankomst har förändrat vår 
(föräldrarnas) relation”, hade man säkert fått ännu större medhåll. Påståendet ”Dopgudstjänsten 
gjorde vår relation mer officiell” är kausalt, så reaktionerna säger inget om huruvida föräldrarna 
upplever att dopet avbildar eller gestaltar relationens förändring.

De andra frågor som rörde familjen och föräldrarnas relation var tydligare relaterade till dop-
högtiden. I enkäten fanns två påståenden som gav uttryck för ungefär samma tanke. Det första 
av dem var ”Dopgudstjänsten handlade om vår situation som familj”. Hälften av alla föräldrar 
(n=84), har en negativ attityd till påståendet. Medhållet är större hos de gifta föräldrarna än hos 
de sammanboende, men de relativt stora andelar av osäkra föräldrar gör det omöjligt att dra 
slutsatser eller hävda en verklig skillnad. Hos de sammanboende paren är inställningen lite mer 
negativ än hos de gifta.

Diagram 4. Föräldrarnas attityd till påståendet ”Vår (föräldrarnas) relation lyftes fram genom 
dop gudstjänsten.”
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Ungefär samma svarsfördelning fick det andra påståendet: ”Vår (föräldrarnas) relation lyftes 
fram genom dopgudstjänsten.” I detta fall är skillnaden mellan gifta och sammanboende par 
signifikant.�� Det bekräftar det som ovan kommit fram om synen på dopet som familjerit. Gifta 
par känner sig i högre utsträckning tilltalade som par och familj än sammanboende par. Det är 

9�. Tar man de svagare och starkare attityderna (värdena �–� och �–7) finns det ingen signifikant skillnad, men 
en tydlig tendens (p=0.0�). Tar man bara de starkare attityderna (värdena �–2 och �–7), är skillnaden inte 
signifikant (p=0.2�).
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lite svårt att dra slutsatser eftersom en relativ stor del av föräldrarna inte var säkra på sitt svar 
och kryssade mellanvärdet. Slår man dessa och de negativt inställda föräldrar samman, så ser 
man att flertalet inte instämde.

Resultaten av dessa två påståenden visar att de gifta paren under dopgudstjänsten kände sig 
mer tilltalade som par och familj än ogifta par. Jämför man det till exempel med påståendet 
”Dopet handlar om barnets relation till Gud”, så är medhållet där betydligt större. Av alla föräld-
rar (n=84) håller 77 procent med om detta, skillnaden i svarsfrekvensen mellan gifta och ogifta 
par är inte signifikant.�� Detta kan dock också vara ett exempel på fenomenet att deltagarna i en 
enkät har en tendens att välja så kallade ”önskvärda svar”, eftersom de tänker att organisationen 
som står bakom enkäten skulle uppskatta det.�� I vårt fall kan det också ha varit svårt för föräld-
rarna att skilja mellan vad dopet enligt deras förväntningar ska handla om och vad de sedan fick 
för intryck av vad det faktiskt handlade om.

Sammanfattat kan man säga att majoriteten av föräldrarna i enkäten inte kände sig tilltalad som 
par och familj under dopgudstjänsten. De fick inte intrycket att deras relation eller deras nya 
livssituation togs upp eller lyftes fram. Bland dem som inte kände sig tilltalade är andelen ogifta 
par större, medan gifta föräldrar snarare kände sig bemötta som par och familj.

4.5.6 Dopet som välsignelse

I enkäten skildes mellan påståenden om vad dopet handlar om och påståenden om förståelse av 
dopet som välsignelse. Åter igen skildes det mellan barnets och parets/familjens perspektiv. 

Diagram 5. Antal föräldrarna (n=84) med positiv, negativ eller neutral attityd till påståendet 
”Dopet innebar en särksild välsignelse för…”.
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”Dopet innebar en särskild välsignelse för mitt barn.” Diagram 5 visar att detta påstående är 
bland de mest populära i hela enkäten. Nio av tio föräldrar (n=84) håller i större eller mindre 

9�. Tar man de svaga attityder med (värdena �–� och �–7) kan man se en tendens (p=0.07), men utan dem (vär-
dena �–2 och �–7) kan signifikans inte hävdas (p=0.2�).

9�. Ejlertsson s. ��–��.
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utsträckning med om det, 79 procent yttrar starkt medhåll. Det finns ingen skillnad mellan 
civilståndens svarsbeteende. Ett nästan likadant påstående var ”Dopet innebar en särskild väl-
signelse för min familj.” Här är medhållet inte så stort, men ändå påfallande. Två av tre föräldrar 
(n=84) har en positiv inställning, antalet neutrala reaktioner är med 10 procent betydligt större 
än vid frågan om välsignelsen av barnet. Var femte förälder kände inte någon särskild välsignelse 
för familjen. Det finns ingen skillnad mellan civilstånden. 

Två saker är påfallande. För det första kan man undra varför påståenden om dopet som välsig-
nelse får så stort medhåll medan föräldrarna inte uppfattade att dopet handlar om barnets rela-
tion till Gud eller deras egen relation. En möjlighet att tolka detta är att ordet ”välsignelse” har en 
mycket mer öppen betydelse än begreppet ”relation till Gud”. Om välsignelse förstås som allmän 
god kraft, som inte är direkt knuten till tron, är det troligtvis lättare att instämma i påståenden 
om välsignelsen. Det skulle dock behövas en djupare analys av begreppens betydelse för föräld-
rarna för att kunna bevisa detta.

Samma fenomen finns angående familjens situation och välsignelsen för familjen. En annan 
förklaring som delvis hänger ihop med problemet kring begreppens betydelse är känslodimen-
sionen. Frågan om dopet handlade om något ligger på en annan känslonivå än frågan om väl-
signelsen. Man kan ju få intrycket att känna välsignelsen, särskilt när den blir påtaglig i den 
högtidliga stämningen i kyrkan, men ett ämne som barnets relation till Gud kan man i bästa 
fall uppfatta eller förstå förnuftsmässigt. Skillnaden i föräldrarnas intryck skulle då tyda på att 
känslodimensionen i dopgudstjänsten är betydligt större än innehållsdimensionen. Detta verkar 
sannolikt, eftersom också Eva Reimers beskrivning av föräldrarnas intryck visar att betydelsen 
av känslorna i samband med kyrkliga handlingar.�� Diagram 6 visar föräldrarnas uppfattningar 
om alla fyra påståenden, så att attityden kan jämföras.

Diagram 6. Jämförelse mellan föräldrarnas uppfattning om påståenden angående vad dopet hand-
lade om och huruvida dopet innebar en särskild välsignelse.
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9�. Se ovan �.�. Jfr också det som i inledningen sades om ett nytt ritparadigm.
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4.5.7 Dop som bekräftelse

Eva Reimers (se ovan 3.6) påstår att föräldrarna också förstår dopet som bekräftelse av sin egen 
situation. För att undersöka huruvida denna förväntning skiljer sig mellan gifta och sammanbo-
ende par formulerades en rad påståenden. Dessa är, i stort sett, inte särskilt omtyckta hos föräld-
rarna. Kanske är det åter igen problemet med önskvärda svar som bidrar till detta. Man får anta 
att det över huvud taget inte är populärt att erkänna att man är i behov av bekräftelse. Mer än två 
tredjedelar av föräldrarna (n=84) tycker inte att ”det är viktigt att offentligt visa att man blivit en 
familj.” Bara lite mer än var femte förälder har en positiv attityd till påståendet. Det finns inga 
skillnader i svarsbeteendet mellan civilstånden.

Några påståenden formulerades personligt, så att de syftade till föräldrarnas personliga engage-
mang: ”Det var viktigt för mig att visa upp mitt barn för mina föräldrar, släkten, vännerna och 
församlingen.” För 43 procent av alla föräldrar (n=84) var det viktigt att visa barnet för de när-
varande. Samtidigt är det ungefär lika många som inte sa att det var viktigt för dem. Det stora 
medhållet kan förklaras genom en hänvisning till dopgudstjänstens agenda. Barnets tydliga 
uppvisande kallas där för ”välkomnande”, och ingår i de flesta dopgudstjänster.�� En jämförelse 
mellan civilstånden visar att gifta par (n=30) är mer benägna att betona vikten av uppvisandet. 
Av dem håller 53 procent mer eller mindre med, medan bara 35 procent av de sammanboende 
paren (n=49) gör det. Skillnaden är signifikant, också när man bara räknar med de starkare vär-
dena.�� Resultatet är förvånande, eftersom det egentligen borde vara tvärtom: Ogifta par skulle 
i större utsträckning använda sig av dopet för att demonstrera sin nya situation än de gifta. En 
möjlig förklaring är att ett gift par är förankrat i släkten på ett annat sätt, eftersom de ju redan 
firade deras bröllop tillsammans. Då skulle barnet verkligen vara något nytt som behöver en 
tydlig uppvisning.

Resultatet kan jämföras med reaktionen på ett besläktat påstående: ”Det var viktigt för mig att 
visa upp min familj för mina föräldrar, släkten, vännerna och församlingen.” Två av tre föräldrar 
(n=84) menar att detta inte var viktigt, lite mindre än var tredje förälder har en positiv inställ-
ning till påståendet. Det är inte samma inställning här som angående uppvisandet av barnet. Till 
det kan det finnas flera anledningar. Påståendena om dopgudstjänstens innehåll och dopet som 
välsignelse har redan visat tydligt att barnet står i centrum. Barnet är – och detta intryck har 
föräldrarna också – samtidigt anledning och mål för gudstjänsten och hela högtiden. En möjlig 
anledning till det låga medhållet kan vara att påståendet är reflexivt: Det angick den som svarade 
och krävde ett erkännande av det egna bekräftelsebehovet. Sedan kan det naturligtvis tolkas så 
att det inte var föräldrarnas egen intention att uppvisa sig själva för släkten och vännerna. Att det 
sedan på något sätt ändå blir så reflekteras inte i påståendet, men skulle förklara att reaktionerna 

97. ”Prästen kan lyfta upp barnet inför församlingen och säga: ’Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett 
sådant barn tar emot mig.’” Kyrkohandbok s. 22�.

9�. Skillnaden mellan alla de positiva värdena (�–� och �–7) är lika signifikant (p=0,02) som skillnaden mellan 
enbart de starka värdena (�–2 och �–7, p=0,0�).
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på påståendet om att dopgudstjänsten handlade om familjen var lite mer positiva.�� Angående 
uppvisandet av familjen finns det ingen signifikant skillnad mellan civilstånden.�00 Med en viss 
risk att den bara är slumpmässig kan man se en tendens: Den tyder på att gifta par är lite mer 
benägna att hålla med om att det också är viktigt att visa familjen än ogifta par. Detta är bara i 
enlighet med vad som redan sades ovan.

För att kunna undersöka dopets bekräftande funktion närmare togs två påståenden med där 
själva ordet ”bekräftelse” förekom. För det första ombads föräldrarna (n=84) att ta ställning till 
”I dopet blir man som par och familj bekräftade av kyrkan.” 56 procent av dem tolkar inte dopet 
på detta sätt. Nästan var femte förälder är osäker på svaret. Bara 26 procent av föräldrarna yttrar 
mindre eller större medhåll och kände sig alltså bekräftade av kyrkan. Resultaten skiljer sig 
lite mellan civilstånden, men inte signifikant. Tendensen motsvarar de andra, redan redovisade 
resultaten: Andelen av dem som känner kyrkans bekräftelse är störst bland de gifta föräldrarna. 
De är också lite mindre negativa till påståendet.

Det andra påståendet som handlade om bekräftelse var ”I en dopgudstjänst blir man som par 
och familj bekräftade av släktingar, vänner och bekanta.” Av alla föräldrar (n=84) håller bara 19 
procent med medan nästan 60 procent har en negativ inställning. Det finns inga skillnader i för-
delningen mellan civilstånden. Svarsbeteendet stämmer ungefär överens med de ovan redovi-
sade påståendena om familjens offentliga uppvisande, eftersom påståendena på sätt och vis går 
ut på detsamma. 

4.5.8 Föräldrarnas reaktion

Fyra påståenden i enkäten avsåg föräldrarnas reaktion och deras åsikter om dophögtiden som 
helhet. Inget av resultatena visar en signifikant skillnad i föräldrarnas svarsbeteende, därför kan 
de återges i all korthet. Det första påståendet ”Jag kommer att minnas dopgudstjänsten länge” 
är populärt hos föräldrarna. Av alla (n=84) håller 90 procent starkt med om det, bara 8 procent 
har en negativ inställning och tror således inte att de kommer att minnas dopgudstjänsten sär-
skilt länge. Bland dessa 8 procent är bara en gift förälder. De gifta föräldrar (n=80) håller också 
i ännu större utsträckning med: 97 procent av dem har en positiv attityd. Denna svarsfördelning 
passar till tendensen som de de andra ämnena visade.

Ett annat påstående, ”Jag skulle rekommendera andra föräldrar att döpa sina barn”, fick inte så 
mycket medhåll. Av alla föräldrar (n=84) skulle 63 procent rekommendera dopet. En fjärdedel av 
dem kryssade medelvärdet, kan eller vill alltså inte yttra en särskild attityd. En möjlig förklaring 
skulle vara att de känner att det vore en överdriven inblandning i andras religiösa angelägenhe-

99. Se ovan �.�.�.
�00. Skillnaden mellan alla positiva och negativa attityder (värdena �–� och �–7) är inte signifikant (p=0.�2), räk-

nar man bara de starka attityderna (värdena �–2 och �–7) tillåter signifikansnivån (p=0.��) åtminstone att se 
en svag tendens.
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ter. De andra resultaten visar att det finns en medvetenhet om dopets karaktär som meningsfull 
rit. Tanken att rekommendera dopet som en vara kunde därför verka konstigt för några.

Det tredje påståendet var formulerat som ett test-påstående, det vill säga att den som ville säga 
något positivt om dopet inte fick hålla med om att: ”Jag har ångrat beslutet att låta döpa mitt 
barn.” Tre av fyra föräldrar (n=84) håller absolut inte med, har alltså över huvud taget inte ångrat 
beslutet. En positiv attityd yttras av 95 procent, medan 3 procent har en instämmande hållning. 
Fallen stämmer överens med dem som vid de andra påståenden uttryckte en negativ attityd. 
Meningen med test-påståendet var att identifiera de fall där någon kryssade på ett ensidigt sätt 
utan att läsa påståendena.

Slutligen bads föräldrarna om sin inställning till påståendet ”Jag har berättat om dopet för våra 
kollegor och vänner (som inte var med).” Tre av fyra föräldrar (n=84) har berättat om det, de 
flesta av dessa yttrar starkt medhåll. Var femte förälder har en avvisande hållning och har således 
inte berättat om dopet. En förklaring till detta kan vara en viss rädsla att berätta att man valde att 
döpa sitt barn och därmed har upprättat en kontakt med kyrkan. En annan möjlighet kan vara 
att man inte vill blanda sig in i andras beslut om religiösa frågor. Svarsbeteendet tyder på att det 
inte längre anses som självklart beslut att låta döpa sitt barn.�0� Ändå är flertalet ganska positiva 
och delar gärna med sig av glädjen över högtiden.

4.5.9 Dopet kändes ”nästan som ett bröllop…”

Påståendet ”Dopet kändes nästan som ett bröllop för mig.” tar upp Martin Modéus formule-
ring.�0� Föräldrarna i enkäten håller i stort sett inte med, oavsett om de var gifta eller inte. Av de 
gifta paren (n=30) har 57 procent en negativ attityd till påståendet (v 5–7). 10,7 procent förhål-
ler sig neutralt eller vet inte riktigt vad de tycker. Var tredje gift förälder håller mer eller mindre 
med om att dopet kändes som ett bröllop. De sammanboende föräldrar som svarade (n=49) 
reagerar ännu mer avvisande på detta påstående. 76 procent håller inte med eller vet ej, medan 
bara 24 procent instämmer. Bara 14 procent sa sig instämma starkt. Skillnaderna civilstånden 
emellan är inte signifikanta.

Att sammanboende föräldrar i mindre utsträckning håller med medan gifta föräldrar är lite mer 
positiva kan bero på möjligheten till jämförelse. Gifta människor kan komma ihåg känslan ifrån 
sitt eget bröllop, vilket ogifta inte kan. Det finns ju vissa element som är ganska jämförbara, till 
exempel högtidskänslan, den egna gudstjänsten, kanske samma präst eller samma kyrka, käns-
lan att stå framme i kyrkan. En annan anledning kunde vara att ordet bröllop i påståendet inte 
innehåller en närmare definition. Ogifta föräldrar som lät döpa sitt barn hade ju troligen inte 
intentionen att få ett bröllop i smyg, så de håller heller inte med om påståendet utan avvisar istäl-
let misstanken. Detta säger alltså egentligen ingenting om sanningshalten i Martin Modéus citat, 
utan bara att de flesta föräldrar aldrig själva skulle uttrycka sig så.

�0�. Om dopet som det självklara valet, se ovan �.2. 
�02. Modéus s. �09, se ovan �.�.
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4.5.10 Sammanfattning

Jag har nu redovisat enkätens resultat ur olika perspektiv. Några viktiga drag har blivit tydliga: 
Den generella befolkningsstatistiken passar bra på Möllevången-Sofielunds församling. Angå-
ende förhållandet mellan gifta, sammanboende och ensamstående föräldrar är det en storstads-
församling, där det finns fler sammanboende och ensamstående föräldrar än på landsbygden. 
Det gynnar enkätens syfte, som var ju att undersöker skillnaden mellan dessa grupper. Samtidigt 
betyder det att resultatena inte helt enkelt kan överföras till andra församlingar som inte har en 
liknande befolkningsstruktur.

Det har blivit tydligt att det egentligen inte finns större skillnader mellan gifta och sammanbo-
ende föräldrars syn på dopet. I stort sett är svarsbeteendet likadant, det finns inget påstående 
som får medhåll från den ena, men avvisning från den andra gruppen. Detta tyder på att skill-
naden som jag egentligen hade velat visa inte kunde bevisas.

Tydliga skillnader finns bara i svarsfördelningen. De motsvarar inte förväntningarna som jag 
hade utifrån tesen, utan visar i motsatt riktning. Gifta föräldrar minns i högre utsträckning 
att ämnen som deras relation till varandra, deras tro och barnets relation till Gud togs upp 
under dopsamtalet. De flesta föräldrar fick dock över huvud taget inte intrycket att något av 
dessa ämnen tematiserades. Det var också gifta föräldrar som i högre grad än sammanboende 
par förstod dopet som högtid för hela familjen. I själva dopgudstjänsten fick fler gifta än sam-
manboende föräldrar intrycket att dopet också handlade om deras relation. De hade också en 
mer positiv inställning till dopet som manifestation av barnets relation till Gud och av den nya 
familjära situationen än sammanboende föräldrar. Det var viktigare för dem att visa upp och 
få bekräftelse för sitt barn – och delvis också sin familj – genom dophögtiden. Sammanhanget 
mellan dop och namngivning är det enda som sammanboende föräldrar var mer positiva till än 
gifta föräldrar.

Enkäten bekräftar inte tesen som formulerades i inledningen. Det finns inga stora skillnader i 
svarsbeteendet, och de som finns visar snarare motsatsen till det som har förväntats. Det finns 
en tydlig motsättning mellan tesen och enkätresultaten. Om man inte antar att föräldrarna som 
svarat på enkäten gjorde det helt godtyckligt och irrationellt måste antingen tesen vara felaktig 
eller så måste motsättningen kunna förklaras.

4.6 Analys

Enkätens resultat bekräftar inte tesen som jag formulerade. Det finns inte några större, genom-
gående skillnader i dopsynen mellan gifta och ogifta föräldrar. Det kan naturligtvis bero på ett 
felaktigt urval av exempelförsamling, även om det inte verkar särskilt sannolikt. Det behövs 
alltså en annan förklaring.
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Eftersom det inte finns några stora skillnader i svarsbeteendet kan slutsatsen dras att föräldrar-
nas civilstånd inte spelar någon större roll för upplevelsen av ett barns dop. Det finns en mängd 
kriterier som är betydligt viktigare för dem än civilståndet, till exempel att hela släkten är när-
varande och delaktig, att prästen är trevlig och kyrkan vacker… Uttryckt med andra ord spelar 
det egentligen ingen signifikant roll om ett par är gift eller inte för parets eget intryck av dopet. 
Martin Modéus formulering att dopet känns ”nästan som ett bröllop”�0� fick därmed inte heller 
bekräftelse. Visst finns par som motsvarar precis denna tanke, men det är inte flertalet, och det 
finns ingen skillnad civilstånden emellan. Men med tanke på att gifta föräldrar instämde i högre 
grad än ogifta måste citatet kanske förändras och snarare formuleras så här: ”Dopet kändes 
nästan som vårt bröllop.”

En förändrad vigselsyn skulle förklara enkätens balanserade resultat. Karin Jarnkvists forskning 
om vigseln och unga pars anledningar till att gifta sig bekräftar att en sådan förskjutning av vig-
selbilden äger rum. Hon visar att varken barn, ekonomiska skäl eller omvärldens påtryckningar 
är skäl för ett pars beslut att gifta sig:

Jämförelsen […] gör klar att önskemålet att gifta sig varken har självklara samband med 
att paret finns i en viss fas i relationen eller har vissa attityder. De som slutligen gifter sig 
anser dock i högre grad än andra att bröllopet visar att relationen är seriös. Giftermålet 
sker i en tid då mannen och kvinnan är nöjda med det mesta i sina liv.�0�

Att par gifter sig när de är nöjda förklarar också de små skillnaderna mellan gifta och sam-
manboende föräldrar. De gifta har troligtvis längre än de sammanboende paren funderat på sin 
situation och sin relation. Då kan bröllopet – och dopet – lättare uppfattas som manifestation av 
denna tillfredsställelse.

Analyserar man denna slutsats utifrån Arnold van Genneps teori om övergångsriter, så har 
övergångsriten ”vigsel” förlorat kontakten med den övergång som den en gång har markerat och 
gestaltat. Vigseln är inte längre början av en sexuell eller emotionell relation som senare kan ge 
nöjaktigheten som Karin Jarnkvist beskriver. De flesta par som gifter sig idag har levt ihop i ett 
antal år. Några har redan barn. Det är inte början av en ny släkt, eftersom barnen redan finns och 
släkten i de flesta fallen redan har träffats och ”förenats”. Familjebegreppet fungerar inte heller 
för att beskriva skillnaden: Enkäten har i all tydlighet visat att det är barnets ankomst som gör 
paret till en familj, inte vigseln. Det som vigseln däremot verkligen markerar är en långsam för-
ändring till trygghet och nöjaktighet i relationen. I ett avseende är vigseln fortfarande tätt knuten 
till en övergång, och det är den juridiska övergången med de juridiska rättigheter som bara äkta 
makar har. Som Karin Jarnkvist visar är det dock inte skälet för unga par att gifta sig. Eftersom 
tryggheten och tillfredsställelsen som leder till att unga par gifter sig uppstår så småningom, 

�0�. Modéus s. �09.
�0�. Karin Jarnkvist (200�): ”Från sambo till gift – unga svenskars väg till äktenskap”. Anne-Louise Eriksson (red.), 

På spåning… Från Svenska kyrkans forskardagar 2007. Uppsala: Verbum s. 222. Jfr också Aggedal s. ��–�2.
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finns det inte längre någon verklig övergång eller händelse. Det skulle behövas en undersökning 
om huruvida man under dessa förutsättningar kan hålla fast vid förståelsen av vigseln som över-
gångsrit. Vigselgudstjänstens agenda uttrycker övergången ju väldigt påtagligt.�0�

5. Slutsatser

Enkätresultaten och analysen visar att Arnold van Genneps teori om övergångsriter fortfarande 
kan användas för att beskriva och analysera riter. Det krävs en stor medvetenhet om de olika 
kriterier som ingår i teorin. Begreppet ”övergångsrit” innebär olika variabler, som tyvärr ofta 
inte beaktas. Riten kan till exempel behålla sin karaktär och uppbyggnad som övergångsrit, även 
om den tidsmässigt och rumsmässigt har skilts från övergången. Den kan analyseras som över-
gångsrit trots att övergången har förändrats eller inte längre finns.

Förutom den här metodiska slutsatsen ska också praktiska slutsatser för kyrkans doppraxis 
dras.�0� Med hjälp av Ingegerd Sjölins terminologi (se ovan 1.5 och 3.1) kan man beteckna för-
äldrarnas förståelse av dopet som privat-officiell och delvis också social-officiell. För att ge ett 
balanserat intryck av dopets funktioner måste kyrkan därför finna nya sätt att betona dopets 
religiösa funktioner. Det avser såväl de privat-religiösa som de offentlig-religiösa funktionerna. 
Samtidigt måste kyrkan vara medveten om att dessa för de flesta föräldrar inte är anledningen 
till att döpa sitt barn. Ett praktiskt exempel är den diskussion som pågår i många församlingar: 
Ska dopen ske i huvudgudstjänsten eller i särskilda dopgudstjänster? Enkäten visar att kyrkan 
– till exempel Möllevången-Sofielunds församling – inte gör mycket för att utvidga föräldrarnas 
dopförståelse. Om Svenska kyrkan vill behålla det stora antalet dop och samtidigt betonar dess 
karaktär som början av ett medlemskap, skulle hon försöka att förstärka dopets religiösa funk-
tioner genom att låta teologiska tolkningar framgå tydligare i dopsamtalet och doptalet.

Detta leder vidare till själavårdsdimensionen. Eftersom det är barnet som utgör den stora för-
ändringen i föräldrarnas liv måste dopsamtal och doptal framför allt ta hänsyn till föräldrarna, 
deras förändrade relation och osäkerheten i den nya situationen. Vill kyrkan ökar sin presens 
bland unga par skulle det vara bra att inte vänta till vigselsamtalet innan man tematiserar för-
äldrarnas relation. Föräldrarna förstår dopet som födelserit och det formar också deras förvänt-
ningar: Med Arnold van Genneps ord har hela familjen hamnat i en kris som riten kan hjälpa 

�0�. Jan-Olof Aggedal menar att vigseln ändå är en övergångsrit, men han uppger inte vad övergången i så fall 
skulle bestå i. Han argumenterar med att relationen får ett nytt allvar genom vigseln, men eftersom det är en 
av vigselns effekter kan det egentligen inte vara övergången som vigseln ska markera, om man inte antar att 
beredskapen till en fördjupning av relationen redan har funnits och utgör övergången. Aggedal s. �2–��.

�0�. Eftersom den här uppsatsen främst handlar om dopet drar jag inte slutsatser angående kyrkans vigselpraxis. 
Jan-Olof Aggedal beskriver idéer kring hur man kan behandla faktumet att skälen till att ingå äktenskapet 
har förändrats och inte längre finns i barnvagnen eller i skattedeklarationen, utan i parets relation. Aggedal 
s. ��–�0. En uppgift inför framtiden är att utveckla likadana idéer för dopgudstjänster som tar dopet som 
sociologiskt födelserit på allvar och betonar samtidigt den teologiska karaktären som initiationsrit.
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dem att ta sig ur. Till det behöver de inte bara bara en fin och högtidlig dopgudstjänst, utan 
också ord, samtal och tilltal, som förmedlar ny trygghet och ger ny mening när livet förändras 
existentiellt:

Ritualers betydelse för moderna människor kan diskuteras i termer av längtan efter sam-
manhållning och helhet i en splittrad och fragmentarisk tillvaro; som social alkemi i ett 
samhälle där sociala relationer inte är givna; som önskan om att delta i något större än 
det individuella livet. Då skapar riter mening.�0�

En uppgift inför framtiden är att anpassa kyrkans dopliturgi och själavården till det nya ritpara-
digmet, som betonar känslo- och upplevelsedimensionen, som framhäver riternas dramatiska 
uppbyggnad och som har förändrat människornas sätt att förstå och tolka de kyrkliga hand-
lingar. Det skulle i detta sammanhang till exempel behövas ytterligare undersökningar för att 
kunna beskriva fenomenet angående de kyrkliga handlingar. Ett exempel vore en undersökning 
om hur dopsamtalen byggs upp idag. Man kan dessutom tänka sig att det behövs fler undersök-
ningar angående konfirmation, vigsel och begravning, för att kunna identifiera och beskriva för-
ändringarna som ett nytt förståelse av livscykel- eller övergångsriter för med sig.

6. Sammanfattning

I uppsatsen har jag undersökt min tes utifrån teoretiska och praktiska perspektiv. Jag har redo-
gjort för Arnold van Genneps teori om övergångsriter. Genom en beskrivning av de klassiska 
karaktärsdragen av tre olika typer av övergångsriter har det blivit tydligt att föräldrarna för-
står dopet idag snarast som födelserit och inte längre som initiationsrit. En redogörelse för den 
svenska forskningen kring föräldrarnas dopsyn har bekräftat detta. 

Utifrån min tes att ogifta föräldrar upplever sitt barns dop på ett annat sätt än gifta föräldrar har 
jag genomfört en enkät och redovisat dess resultat. Det finns ingen signifikant skillnad i dopsy-
nen mellan civilstånden. Enstaka resultat tyder på tesens motsats, nämligen att gifta par förstår 
dopet i högre utsträckning som familjerit än ogifta föräldrar. Frågorna som jag utgick ifrån i 
inledningen har besvarats genom den tidigare forskningen eller min enkät.

En möjlig förklaring till detta resultat är att förståelsen av vigseln har förändrats. Om inte längre 
utgör någon skillnad kan den inte heller påverkar föräldrarnas dopsyn. Resultaten har sedan 
utvärderats och några slutsatser angående kyrkans doppraxis och själavård i samband med 
dopet har presenterats. På detta sätt bidrar enkäten och uppsatsen till en ökad förståelse av 
dopets betydelse som rit i det senmoderna samhället.

�07. Åkesson, Salomonsson och Hagström s. �20.
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Lunds universitet
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Avdelning för praktisk teologi
Allhelgona kyrkogata 8
223 62 Lund

Till dig som har döpt ditt barn i Möllevången-Sofielunds församling

Under de senaste åren har du låtit ditt barn döpas. Den dagen minns du säkert särskilt väl. En student på 
Lunds universitet vill i sitt examensarbete undersöka föräldrarnas erfarenhet av dopgudstjänsten. Syftet 
med undersökningen är att få en bättre och bredare förståelse av föräldrarnas känslor, intryck och förvänt-
ningar inför dopgudstjänsten.

Därför skickar vi ut det här frågeformuläret till dig. Du är förälder till ett barn som döptes i Möllevången-
Sofielunds församling. Bland alla barn som döptes där under de senaste åren har vi slumpmässigt valt ut 
200 och skickat den här enkäten till respektive föräldrarna. Enkäten har skickats ut via församlingen, så att 
ingen annan har fått del av dina identitetsuppgifter. Genom att besvara frågeformuläret kan du hjälpa till 
att göra dopgudstjänsterna i Svenska kyrkan bättre och öka kyrkans förståelse för nyblivna föräldrar, efter-
som den här enkätens resultat kommer att användas i församlingen också.

Det är helt frivilligt att delta i enkäten. Samtidigt är det dock mycket viktigt för oss att du som får fråge-
formuläret besvarar det, eftersom resultaten då blir mer tillförlitliga. Försök svara så fullständigt som möj-
ligt på alla frågorna. Skicka sedan tillbaka frågeformuläret i det bifogade svarskuvertet så fort som möjligt, 
helst inom två veckor.

Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt.

I svarskuvertets hörn finns det ett litet nummer så att vi kan se att du skickat in frågeformuläret, på detta 
sätt undviker vi att skicka ut onödiga påminnelser. Svarskuvertet är adresserat till Lunds universitet. Där 
kommer själva formuläret att skiljas från kuvertet, så att dina svar inte på något sätt kan kopplas till dina 
identitetsuppgifter. Adresserna finns bara hos församlingen, så att ingen kan identifiera just ditt svar. 
Namnlistan och numren kommer att förstöras så fort som alla svar har kommit in.

Har du problem att besvara frågorna eller synpunkter kring frågeformuläret, så får du gärna ringa prof 
Stephan Borgehammar, tel 046-222 46 98.

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskaperna om föräldrarnas känslor och upplevelser i samband 
med sitt barns dop. Tack för din medverkan!

Lund, april 2009

Stephan Borgehammar Maj-Lis Ekendahl Steffen Riesenberg
professor kyrkoherde student

Bilagor

Bilaga 1: Följebrev



43

Bilaga 2: Frågeformulär

 1

Lunds universitet
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Avdelning för praktisk teologi

Hej!
Tack att du tar dig tiden och deltar i denna 
enkät.

Medan allt färre par väljer att gift a sig i 
kyrkan är dopet fortfarande mycket populärt. 
Bland föräldrar som låter döpa sina barn kan 
man idag fi nna en stor mångfald: Några är 
gift a, några är sambo, några är frånskilda och 
några är ensamstående. Bland dessa föräldrar 
fi nns du, som har fått den här enkäten.

Vi vill undersöka förhållandet mellan din 
situation i familjen och ditt sätt att se på dopet 
och dopgudstjänsten. Därför handlar den här 
enkäten om dina förväntningar, känslor och 
intryck som du hade vid ditt barns dop. Har du 

fl era barn, så ska enkäten handla om det första 
barnet som döptes.

Eft ersom det fi nns så många olika typer av 
familj idag har vi försökt att formulera frågorna 
så öppet som möjligt. Ibland handlar det dock 
om föräldrarnas relation. Är du ensamstående, 
så behöver du inte svara på dessa frågor. Vi 
skulle dock vilja be dig att tolka frågorna då uti-
från situationen som du lever i.

Det är helt frivilligt att delta i den här enkäten. 
Svaren är anonyma och alla dina uppgift er be-
handlas konfi dentiellt.

Tack för din medverkan!

1) Jag som svarar på frågorna är…  ☐ man.
 ☐ kvinna.
 ☐ Vi svarar tillsammans.

2) Hur många barn har du?  ____ barn

3) Hur många dina barn är döpta?  ____ barn

4) När mitt första barn döptes var jag…  ☐ gift .
 ☐ frånskild.
 ☐ ensamstående.
 ☐ sambo.

5) Hur gammal var barnet när det döptes?  ____ år

6) Ungefär hur många gäster kom till dop-
gudstjänsten?

 ____ gäster

7) Dopet skedde…  ☐ i söndagsgudstjänsten.
 ☐ i en särskild dopgudstjänst.

8) Släkten…  ☐ träff ades för första gången 
vid barnets dop.

 ☐ hade redan träff ats innan.

Enkät: mitt barns dop
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9) De här påståenden handlar om det så kallade dopsamtalet, alltså samtalet med prästen som 
vanligtvis sker innan dopgudstjänsten. Har du inte varit med på samtalet eller fanns det inget 
sådant samtal, så behöver du inte svara på frågorna. Sätt ett kryss i rutan som bäst motsvarar 
din åsikt om påståendet.

Jag håller 
inte alls med.

Jag vet 
inte riktigt.

Jag håller helt 
och hållet med.

1 2 3 4 5 6 7

a) Dopsamtalet handlade om 
barnets relation till Gud.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) I dopsamtalet planerade vi 
främst dopgudstjänsten.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c) Doptsamtalet handlade om vår 
(föräldrarnas) relation.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

d) Dopsamtalet handlade om vår 
(föräldrarnas) tro.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

10) Här följer några påståenden om dopgudstjänsten. Försök att komma ihåg hur du upplevde den 
och vilka intryck du fi ck.

Jag håller 
inte alls med.

Jag vet 
inte riktigt.

Jag håller helt 
och hållet med.

1 2 3 4 5 6 7

a) Dopgudstjänsten handlade 
om barnets relation till Gud. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) Dopgudstjänsten handlade 
om vår situation som familj. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c) Vår (föräldrarnas) relation 
lyft es fram genom dopguds-
tjänsten.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

d) Dopgudstjänsten innebar en 
särskild välsignelse för mitt 
barn.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

e) Dopgudstjänsten innebar en 
särskild välsignse för min 
familj.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

f) I dopgudstjänsten off entlig-
gjordes mitt barns namn. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

g) Dophögtiden kändes nästan 
som ett bröllop för mig. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

h) Dopgudstjänsten var viktigare 
för släkten än för mig. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



45

 Lunds universitet: Mitt barns dop  3

i) Det var viktigt för mig att visa 
upp mitt barn för mina 
föräldrar, släkten, vännerna 
och församlingen.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

j) Det var viktigt för mig att visa 
upp min familj för mina 
föräldrar, släkten, vännerna 
och församlingen.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

11) Påståenden som följer handlar om dina erfarenheter med ditt barns dop.

Jag håller 
inte alls med.

Jag vet 
inte riktigt.

Jag håller helt 
och hållet med.

1 2 3 4 5 6 7

a) Jag kommer att minnas dop-
gudstjänsten länge. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) Jag skulle rekommendera 
andra föräldrar att döpa sina 
barn.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c) Jag har ångrat beslutet att låta 
döpa mitt barn.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

d) Jag har berättat om dopet för 
våra kollegor och vänner (som 
inte var med).

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

12) Nu följer några allmänna påståenden om dopet, de avser inte speciellt ditt barns dop. 

Jag håller 
inte alls med.

Jag vet 
inte riktigt.

Jag håller helt 
och hållet med.

1 2 3 4 5 6 7

a) Det är viktigt att off entligt visa 
att man blivit en familj.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) I dopet blir man som par och 
familj bekräft ade av kyrkan.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c) I en dopgudstjänst blir man 
som par och familj bekräft ade 
av släktingar, vänner och be-
kanta.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

d) Det är viktigt att föräldrarna 
gift er sig innan ett barn döps.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

e) Dopet är en högtid för hela 
familjen.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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13) De här frågorna avser bara par som inte var gift a vid barnets dop. 

Jag håller 
inte alls med.

Jag vet 
inte riktigt.

Jag håller helt 
och hållet med.

1 2 3 4 5 6 7

a) Dopgudstjänsten gjorde vår 
(föräldrarnas) relation mer 
offi   ciell.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

b) Vi gift e oss eft er dopet eller 
planerar att göra det snart. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

c) Prästen frågade under 
dopsamtalet om vi inte 
också skulle vilja gift a oss.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

d) Med barnet har det blivit mer 
komplicerat att fl ytta isär.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

14) Det var de frågor vi har. Om du har synpunkter eller andra minnen som du gärna vill berätta 
om, får du gärna använda dig av den här platsen. Tack för din hjälp!

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 3: Påminnelsebrev

Lunds universitet
Centrum för teologi och religionsvetenskap
Avdelning för praktisk teologi
Allhelgona kyrkogata 8
223 62 Lund

Till dig som har döpt ditt barn i Möllevången-Sofielunds församling

För ett par veckor sedan skickade vi ut ett frågeformulär till dig. Enkäten handlar om ditt barns dop, en 
dag som du säkert kommer ihåg. Vi på Lunds universitet vill gärna veta mer om dina intryck och känslor i 
samband med denna högtid. Enkätresultatet kommer att redovisas i ett examensarbete och kommer att 
bidra till en förbättrad doppraxis i Svenska kyrkan.

Vi har ännu inte fått något svar från dig, och vi antar att du har glömt bort eller inte har haft tid att fylla i 
formuläret. Kanske har du inte mer tänkt på det under påsklovet eller så ligger det obesvarat på ditt skriv-
bord?

Vi vill gärna påpeka att det naturligtvis är helt frivilligt att delta i enkäten. Dina svar är dock mycket vikti-
ga för oss, därför vill vi gärna be dig att besvara frågorna och skicka tillbaka blanketten så fort som möjligt. 
Använd dig gärna av det svarskuvert som vi bifogade enkäten. Om du redan har skickat in ditt svar ber vi 
dig att bortse från denna påminnelse.

Kanske är ditt barn inte döpt i en av Möllevången-Sofielunds församlings kyrkor utan någon annanstans. 
Det är i så fall inte viktigt för undersökningens resultat och vi ber dig att ändå skicka in ditt svar. 

Det är också viktigt för dig att veta att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Själva enkäten och 
också denna påminnelse skickas till dig ifrån Möllevången-Sofielunds församling i Malmö. Svaren går till 
Lunds universitet, så att dina svar inte på något sätt kan kopplas till dina identitetsuppgifter. Adresserna 
stannar hos församlingen. Det lilla numret på svarskuvertet är till för att se vem som skickat in ett svar. Vi 
kommer att förstöra namnlistan så fort som alla svar har kommit in.

Har du problem att besvara frågorna eller synpunkter kring frågeformuläret, så får du gärna ringa profes-
sor Stephan Borgehammar, tel 046-222 46 98.

Vi tackar i förväg för ditt beredskap att medverka i undersökningen. Du hjälper oss att öka kunskapen om 
föräldrarnas förväntningar inför och känslor kring sina barns dop.

Lund, april 2009

Stephan Borgehammar Maj-Lis Ekendahl Steffen Riesenberg
professor kyrkoherde student
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Bilaga 4: Föräldrarnas kommentarer

På slutet av frågeformuläret fick föräldrarna tillfället att yttra kommentarer, förklaringar, frågor 
eller synpunkter. Denna översikt återger alla kommentarer som kommit in. En kort beskrivning 
av fallet uppger civilståndet, den svarandes kön och barnets ålder vid dopet.

Fall 84: Sambo, svarar tillsammans, 6 månader
Ett flertal församlingar i Malmö vägrade låta oss ha en enskild gudstjänst m. dop – som tur var fick vårt barn 
döpas i LUNDS DOMKYRKA, vilket vi är tacksamma för. Vi var redo att lämna Svenska kyrkan om detta inte 
skett. Riktigt dåligt att inte tillgodose sina medlemmars behov. En eloge till Lunds domkyrkoförsamling för för-
ståelsen. Botten är samfälligheten i Malmö.

Fall 81: gift, kvinna, 3 månader
Jag tyckte det var särskilt roligt att vi kunde involvera alla kusinerna i gudstjänsten, så de fick viktiga uppgifter 
som sång, tända ljuset, hälla upp vattnet. Ena halvan av familjen är inte så kyrkvan – eller vi bli heller – men de 
slappnade av och kände hur vackert och välkomnande det var.
Vi kommer alltid att ha dopet i varmt minne. Tack Matteuskyrkan!

Fall 77: sambo, man, 8 månader
Mkt fin ”service” som kyrkan ställde upp med. Mkt vänligt och proffsigt skött – stort tack! 

Fall 71: gift, kvinna, 0 år
Jag ser dopet som en högtid där barnet tas upp i Guds Familj. Dopet är som en slags biljett till Himmelriket. 
Sedan är det upp till barnet om det väljer att leva i sitt dop eller ej.

Fall 69: gift, kvinna, 9 månader
Dopet är en högtid där den som döps blir välsignad och tas upp i Guds familj. När ens barn döps tar också för-
äldrarna på sig ansvaret för sitt barns kristna fostran. 

Fall 67: sambo, kvinna, 0 år
Matteuskyrkan var fantastisk att döpa i. Vår präst var underbar & allt kring dopet blev en succe!
Eftersom att hälften av släkten är dansk talades det mycket om olikheterna. De tyckte att det svenska dopet var 
helt underbart!

Fall 64: ensamstående, kvinna, 1 år
Vill bara tillägga att även om vi vid tillfället 2007-##-##� tillhörde Möllevången-Sofielunds församling så valde 
vi ”Egen annan kyrka samt präst” till dopet. Det blev ###-kyrka, utanför ###-###. Prästen är god vän till famil-
jen som verkar i ### till vardags…
-> Detta val var viktigt och hade mycket stor betydelse i samband med mitt barns dop. Jag kan gärna svara på fler 
frågor om det skulle ha någon betydelse för Er! m.v.h. :-) [Namn och adress återges inte]

Fall 63: gift, svarar tillsammans, 4 månader
Vi hade ett fantastiskt dop och är glada och tacksamma över all personal som hjälpte till.
Tycker alltid det är lite svårt att veta om man förstått frågorna rätt i enkäter, men svarade så gott vi kunde! :-)

Fall 61: sambo, kvinna, 0 år
Vår flicka skrek mest hela tiden och det har tyvärr blivit det främsta minnet…
Under 12) saknar jag påståendet att dopet är barnets upptagande i den kristna gemenskap, som jag (odöpta) 
tyvärr själv saknar. Övriga påståenden under 12) saknar väl helt relevans?

�. Några svar innehåller personliga uppgifter som skulle göra det möjligt att i efterhand identifiera deltagarna. 
De har avidentifierats här.
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Fall 55: gift, svarar tillsammans, 0 år
Det var min far som döpte vår son, så därför var dopsamtalet egentligen en rad samtal som vi hade både före och 
efter vår sons födelse – inte ett specifikt dopsamtal.
Ang frågan att rek. andra föräldrar att döpa sina barn, så anser vi att det måste vara kopplat till tro och inte 
”jippo”. Vi rek. det varmt till andra troende föräldrar.

Fall 51: gift, kvinna, 8 månader
Vi gifte oss i Svenska kyrkan i London.

Fall 48: sambo, kvinna, 6 månader
Vi, familjen, kommer att framför allt komma ihåg prästen och kyrkan. Ett tillfälle att träffa släkt o vänner.

Fall 45: sambo, kvinna, 14 år
[allt skrivet i stora bokstäver] Fråga 11b: Ja under förutsättning att barnet är stort nog att själv ta ställning till 
dopet. Vi har en baptistisk dopsyn. Dopsamtalet (fråga 9) ägde rum mellan mitt barn o prästen (jag närvarade 
ej). 

Fall 44: gift, kvinna, 3 månader
Det var underbart att få döpa vårt barn på vår 1 åriga bröllopsdag med samma präst o kyrka som vid vigseln.
Saknade dock ett riktigt dopsamtal. Jag tror prästen trodde att vi inte ville prata om vår tro så det blev bara en 
planering. Jag anser att alla präster ska föra en dialog med föräldrarna om tron oavsett om föräldrarna är tro-
ende eller ej.

Fall 41: ensamstående, kvinna, 3 månader
Vill påpeka att vi var skrivna i Malmö men min dotter döptes i ### där jag kommer ifrån.

Fall 39: sambo, kvinna, 4 månader
Om ni har fler frågor får ni gärna kontakta oss. Tycker det är riktigt roligt att få besvara frågor om kyrkan. Vi har 
döpt alla tre barnen o gift oss i samma kyrka. Mitt mobilnummer är ###-###. ### heter jag.

Fall 38: sambo, kvinna, 3 månader
De var jättegulliga i församlingen och vår dotter fick fina doppresenter från församlingen. Också mycket trevligt 
med all gudstjänster för småbarn och att de månar om alla åldrar!

Fall 26: sambo, man, 4 månader
Fråga 9:
Denna fråga fyller inte sitt syfte. Svarsalternativen är för snäva. Vårt dopsamtal var lika viktigt som dopet. Tack 
vara en mycket bra präst diskuterade vi vår relation till det nyfödda barnet och hans framtid. Hur upplever att 
vara förälder etc.

Fall 24: sambo, kvinna, 6 månader
* Nästa barn är på väg, vi planerar att gifta oss vid det dopet :-) Egentligen har jag alltid tyckt att det är viktigt 
för mig att ha gift mig innan vi fick barn, men sen blir det inte alltid att man gör som man tänkt och det känns 
inte så viktigt längre. Jag anser ej att det (giftermålet) har med min tro eller mitt barns dop att göra, det är för 
mig skilt från varandra.
* Vårt dopsamtal skedde per telefon då vi döpte vår son i min konfirmationskyrka St ### i ###. Det skedde inte 
som i er beskrivning. Jag hade träffat vår härliga präst vid ett bröllop tidigare.
* En del frågor fann jag lite konstiga, såsom 10 i och j, jag har aldrig tänkt så… det gör svaret osäkert. För mig är 
dopet viktigt och en otrolig fin och stämningsfull dag att minnas med familj och goda vänner, en av de bästa!
Lycka till med undersökningen! [Namn återges inte]

Fall 23: sambo, kvinna, 6 månader
På fråga 10 d o e kryssade jag för alt 7. Det betyder inte att jag menar att bara barn som är döpta får en särskild 
välsignelse. Jag tror att man döpt som odöpt är lika välsignade. Men under dopet får man ju välsignelsen bekräf-
tade och hör den konkret, vilket är viktigast för föräldrarnas skull – inte barnets.
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Fall 17: gift, man, 0 år
Vårt barn är skrivet i Möllevången-Sofielunds församling men dopet skedde i S:t ### kyrka i ### som tillhör en 
annan församling.

Fall 13: sambo, svarar tillsammans, 0 år
Möllevången-Sofielunds församling är underbar och gjorde vårt dop till en fantastisk händelse! Alla gjorde ett 
mycket bra jobb innan & under dopet. 

Fall 04: sambo, kvinna, 6 månader
Fantastiskt dop tack vara all personal vid dopet (Möllevången-Sofielunds församling.
Ett helt underbart mottagande.

Fall 02: sambo, kvinna, 7 månader
Dopet skedde i annan kyrka i min hemort. Prästen var min farbror och känner oss redan.
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Bilaga 5: Statistiska centralbyråns barn- och familjestatistik

Statistiken är hämtad från Statistiska centralbyråns hemsida, www.scb.se.

Hemmaboende barn och ungdomar, antal efter kön, ålder, familjetyp, utländsk/svensk

0 år sammanboende föräldrar som är gifta född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 29943

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 11761

född i Sverige, en förälder född utomlands 7106

född i Sverige, uppgift saknas 132

född utomlands, biologiska barn 372

född utomlands, utländska adoptivbarn 34

sammanboende föräldrar som är sambor född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 41549

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 2088

född i Sverige, en förälder född utomlands 5214

född i Sverige, uppgift saknas 222

född utomlands, biologiska barn 70

född utomlands, utländska adoptivbarn

ensamstående mor född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 4057

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 1240

född i Sverige, en förälder född utomlands 1217

född i Sverige, uppgift saknas 2006

född utomlands, biologiska barn 84

född utomlands, utländska adoptivbarn 1

ensamstående far född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 155

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 128

född i Sverige, en förälder född utomlands 74

född i Sverige, uppgift saknas 58

född utomlands, biologiska barn 7

född utomlands, utländska adoptivbarn

1 år sammanboende föräldrar som är gifta född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 33907

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 10702

född i Sverige, en förälder född utomlands 7108

född i Sverige, uppgift saknas 115

född utomlands, biologiska barn 1205

född utomlands, utländska adoptivbarn 315

sammanboende föräldrar som är sambor född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 37782

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 1799

född i Sverige, en förälder född utomlands 4579

född i Sverige, uppgift saknas 52

född utomlands, biologiska barn 229

född utomlands, utländska adoptivbarn

ensamstående mor född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 4330

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 1605

98145,452 1421

född i Sverige, uppgift saknas 1189

född utomlands, biologiska barn 274

född utomlands, utländska adoptivbarn 23

ensamstående far född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 390

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 118
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född i Sverige, en förälder född utomlands 125

född i Sverige, uppgift saknas 7

född utomlands, biologiska barn 38

född utomlands, utländska adoptivbarn ..

2 år sammanboende föräldrar som är gifta född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 35461

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 9753

född i Sverige, en förälder född utomlands 7026

född i Sverige, uppgift saknas 93

född utomlands, biologiska barn 1726

född utomlands, utländska adoptivbarn 672

sammanboende föräldrar som är sambor född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 32238

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 1473

född i Sverige, en förälder född utomlands 3868

född i Sverige, uppgift saknas 20

född utomlands, biologiska barn 272

född utomlands, utländska adoptivbarn ..

ensamstående mor född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 5275

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 1735

född i Sverige, en förälder född utomlands 1627

född i Sverige, uppgift saknas 875

född utomlands, biologiska barn 354

född utomlands, utländska adoptivbarn 55

ensamstående far född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige 678

född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands 136

född i Sverige, en förälder född utomlands 196

född i Sverige, uppgift saknas 6

född utomlands, biologiska barn 51

född utomlands, utländska adoptivbarn 2


