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Sammanfattning
Den här uppsatsen, med titeln Vilken konfatyp är du? Den postmoderna kyrkan i ett 

individualiserat samhälle, är författad av Marcus Enochsson vid institutionen för 

kommunikation och medier, Lunds universitet, under vårterminen 2018. Uppsatsen består av 

en fallstudie, i form av en analys av Svenska kyrkan Västerås’ webbplats. Syftet är att 

undersöka på vilket sätt Svenska kyrkans fyra, huvudsakliga ritualer (dop, konfirmation, 

vigsel, begravning) och dess engagemang i HBTQ-frågor kan ses som ett uttryck för ett 

individualiserat samhälle. Litteratur av Ulrich Beck, Anthony Giddens och Roland Barthes 

utgör teoretiska utgångspunkter, och uppsatsens metod är en textanalytisk sådan. Det resultat 

som uppsatsen presenterar är att Svenska kyrkan och dess ritualer kan betraktas som så 

kallade skalinstitutioner, det vill säga institutioner som till ytan ser likadana ut som tidigare 

men vars innehåll förändrats. Från att ha varit kollektivistiskt präglad har kyrkan anpassats till 

det senmoderna, individualiserade samhället, vilket påverkar hur Svenska kyrkan diskuterar 

sin verksamhet i sin externa kommunikation.

NYCKELORD: svenska kyrkan; individualisering; ritualer; postmodern; senmodern; religion
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INLEDNING

Kyrkan i ett nytt samhälle

”Den gamla tesen om att moderniteten går hand i hand med religionens försvinnande har 

sedan länge kapsejsat och gått till botten”. Så skrev Ulf Jonsson (Signum 2018) den 12:e 

november 2016, apropå påven Franciskus besök i Lund när 500-årsminnet av reformationen 

skulle uppmärksammas på ett ekumeniskt vis. Händelsen fick stor medial uppmärksamhet 

(ibid.), och ur ett globalt perspektiv är det inte orimligt att hålla med Jonsson; religionen tycks 

vara här för att stanna. Men hur är det på det lokala planet, i det sekulära Sverige?

Svenska kyrkan (2018a) har för närvarande 6 miljoner medlemmar. På lördagar både 

döps, konfirmeras och vigs människor i kyrkan. Under vardagarna ställer Svenska kyrkan upp 

med möjligheten att på ett värdigt sätt ta farväl av dem som avlidit. De här ritualerna (dop, 

konfirmation, vigsel och begravning) som kyrkan är mest känd för, utöver gudstjänsterna, 

tycks vara betydelsefulla i åtminstone en del människors liv, också i det sekulära Sverige. 

Faktum är att ritualer – vare sig de är av religiös karaktär eller ej – tycks vara av stor 

betydelse för människan i allmänhet. Det har noterats förr (jfr George S. J., 1956: 118) och 

det kan hävdas än idag. Skolavslutningar, examensceremonier med spikningar, fredagsmys, 

tiokaffe och nyårsafton är exempel på situationer som är präglade av rituella handlingar av 

icke-religiös karaktär. Men det finns också en vilja att uppmärksamma livets lite mer speciella 

milstolpar, såsom födelsen av ett barn eller ett ingånget äktenskap, och då fordras i synnerhet 

ett högtidligt sammanhang. För dessa tillfällen har kyrkan färdigformulerade ritualer att 

erbjuda. Men vad betyder dessa ritualer för människan av idag som firar dem? Trots en tid av 

medlemstapp för Svenska kyrkan (Dagen 2018) tycks särskilda tillfällen kräva ett infinnande i 

kyrkbänken, också för den ovana kyrkobesökaren. Kan det vara så att kyrkan helt enkelt 

tillfredsställer ett aldrig sinande behov av ritualer?

Det är rimligt att påstå att Svenska kyrkans roll i samhället förändrats, i takt med att 

samhället gjort likaså. Vad denna uppsats vill undersöka är hur Svenska kyrkans verksamhet 

kan ses som ett uttryck för denna samhällets omdaning. Det som fokuseras här är just Svenska 

kyrkans mest populära ritualer: dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vilken funktion 

fyller de idag? Bär de fortfarande på ett religiöst innehåll eller kan de ses som ett uttryck för 

något annat? Hur förhåller sig Svenska kyrkan själv till dem? Genom att belysa Svenska 
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kyrkans externa kommunikation vill uppsatsen bringa klarhet i en del tendenser som 

kännetecknar dagens samhälle i stort.

Älska, och gör vad du vill

Den här uppsatsen studerar delar av Svenska kyrkans externa kommunikation, vilket 

resulterar i ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på de frågor som ställs. 

Hur kommunicerar Svenska kyrkan med det omgivande samhället, som i tider av 

sekularisering tycks vara allt mindre intresserat av teologi, men desto mer av högtidlighet och 

ceremonier i allmänhet? Vilka budskap förmedlar kyrkan, i sin kommunikation, om kyrkans 

ritualer och dess innehåll för att tilltala dagens svenskar?

Schultze (1996) har noterat att evangelikala kristna i USA inte sätter ett lika högt värde på 

tradition i jämförelse med andra kristna grupper, och Schultze menar att detta är ett resultat av 

det amerikanska frihetsidealet. Det höga värdet människor sätter på den personliga friheten 

tycks emellertid inte vara begränsad till USA, utan kan sägas vara en dominerande trend i 

hela västvärlden; vi talar ofta om samhällets individualisering. Denna samhälleliga trend är 

lika aktuell i Sverige som i USA. Ibland ses den så kallade konsumtionslogiken som ett 

uttryck för detta: jag ska kunna köpa vad jag vill när jag vill, och det ska gå att anpassa – 

exempelvis datorn eller telefonen – efter just mina preferenser och behov.

Att detta frihetsideal skulle vara applicerbart på religionens värld känns emellertid 

främmande. I synnerhet den kristna kyrkan har historiskt sett haft en kraftig betoning på 

kollektivet, snarare än individen. Den som döps inlemmas i Kristi gemenskap, och Jesu 

liknelse om den sanna vinstocken (Johannes 15) tycks vara särdeles kollektivistiskt präglad. 

Vidare är tradition något väldigt högt aktat inom kyrkan. Hon har trots allt en 2000-årig 

historia. Det är också ur den bibliska skapelseberättelsen som en av samhällets starkaste, 

traditionella institutioner härstammar: äktenskapet mellan man och kvinna.

Men hur ska vi då förstå fenomen – inom Svenska kyrkan – som drop in-dop och drive in-

vigslar? Och hur kommer det sig att Svenska kyrkan börjat engagera sig i Pride och HBTQ-

frågor, med tanke på den dominerande heteronormen inom kyrkan? Och varför tycks det vara 

så populärt med olika profiler och inriktningar vad konfirmandverksamhet beträffar? Vadan 

denna valfrihet, öppenhet och kravlöshet? Har det individualiserade samhället trots allt satt 

sin prägel på den kollektivistiska och traditionsbundna kyrkan? Det ämnar denna uppsats 
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undersöka, genom att studera hur Svenska kyrkan kommunicerar med sin omgivning.

Uppsatsens mål är alltså att bidra till en djupare förståelse för individualiseringen i det 

senmoderna samhället, och att visa hur dessa tendenser också kan upptäckas i en religiös 

institution som Svenska kyrkan. Cheong, Poon, Huang och Casas (2009: 292) noterar att 

samhällsvetare, och således också forskare inom kommunikation och information, har 

negligerat studiet av religion. Ovanstående har därför bidragit till fältet med deras studie om 

religiösa landskap och de fokuserar särskilt på hur internet används för att bygga religiösa 

gemenskaper online. Erik Alvstad (2010) har studerat huruvida internet är en bra plattform för 

dialog mellan troende och icke-troende, och hur möjligheterna att skapa förståelse och 

gemenskap mellan parterna i kommunikationen ser ut. Fokus i Alvstads studie var på den 

svenska hemsidan Passagen. I övrigt är studiet av religion tämligen knapp på det medie- och 

kommunikationsvetenskapliga fältet. Således belyser den här uppsatsen religion, och särskilt 

Svenska kyrkan, från en relativt ny vinkel – i egenskap av att vara en medie- och 

kommunikationsvetenskaplig uppsats.

Rent konkret…

Syftet med den här uppsatsen är undersöka på vilket sätt Svenska kyrkans fyra, huvudsakliga 

ritualer och dess engagemang i HBTQ-frågor kan ses som uttryck för ett individualiserat 

samhälle. Detta görs genom att specifikt belysa Svenska kyrkan Västerås’ webbplats, utifrån 

följande frågeställningar:

►  Hur beskriver och diskuterar Svenska kyrkan Västerås sina ritualer?

►  Hur förhåller sig Svenska kyrkan Västerås till Pride och identitetspolitiska frågor?

►  Finns det uttryck för individualiseringstendenser i Svenska kyrkan Västerås’ texter?
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RÄTT VERKTYG
…OCH ETT LÄMPLIGT URVAL

Att studera Svenska kyrkan för att få en djupare förståelse för det senmoderna samhällets 

individualisering, bör kommenteras. Vad som gör kyrkan särskilt intressant är att den 

traditionellt sett kännetecknats av kollektivism: gemenskapen med alla i den världsvida 

kyrkan, samhörigheten med de döpta och troende i alla tider, levande och döda. Om denna 

kollektiva aspekt fått ge vika för något annat, i en institution som starkt präglats av 

kollektivet, så kan det säga något intressant om samhället i vilket denna institution befinner 

sig.

Att Svenska kyrkan betraktas som mindre konservativ än till exempel den Katolska 

kyrkan, är inget nytt. Svenska kyrkans förhållningssätt till samkönade vigslar och ett 

engagemang för identitetsrelaterade frågor positionerar dem som en samhällsaktör med en 

vilja att framstå som en del av ”det moderna samhället”. På det lokala planet utgör Svenska 

kyrkan Västerås et t särskil t tydligt ut tryck för dessa, s larvigt ut tryckt, 

”moderningseringstendenser”. Detta har jag funnit efter jämförelser med andra församlingar i 

Sverige. Därför har jag valt att låta min fallstudie fokusera på just Västerås. Det empiriska 

materialet som analyserats i denna studie har varit följande texter från Svenska kyrkan 

Västerås webbplats: Dop (SvK Västerås 2018b); Konfirmation (SvK Västerås 2018c; 2018d); 

Vigsel (SvK Västerås 2018a); Begravning (SvK Västerås 2018e); Pride – för kärleken (SvK 

Västerås Pride); Hur talar vi om Gud? (SvK Västerås Språk); Jesus – Hen? (SvK Västerås 

Hen).

Motiveringen till att studera just webbtexter är att denna externa kommunikation är riktad 

till ”vem som helst” snarare än specifika grupper. Således kan dessa texter säga något om hur 

Svenska kyrkan Västerås förhåller sig till det omgivande samhället i stort, som de vill 

kommunicera med.

TEXTANALYS & KODNING

Eftersom denna uppsats studerar skrivna texter krävs det verktyg som är kapabla att ”öppna 

upp” texterna i fråga och skapa förståelse för hur de fungerar och vad de idémässigt 

innehåller. Därför är en kvalitativ, textanalytisk ingång särskilt lämplig.

Den huvudsakliga metoden som använts för att angripa texterna kan beskrivas i termer av 
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vad Ledin och Moberg (2010: 155) benämner en ”kvalitativ, deskriptiv analysmetod”. Målet 

med den deskriptiva analysen har varit att få en uppfattning om textens innehåll, både på ett 

informativt och på ett tematiskt plan. Dahlgren (2000: 92-93) skriver om den här typen av 

analyskategorier. Utöver att identifiera vilken information som förmedlas, påpekar Dahlgren 

(ibid., 93) att det också är värdefullt att lägga märka till vilken information som inte 

förmedlas i texten i fråga. I analysarbetet har jag varit särskilt uppmärksam på vilka 

teologiska poänger som utelämnats, till förmån för andra aspekter.

Den närliggande analyskategorin är den om tematiska fält: genom att identifiera olika 

teman i texten (konkreta, olikartade uttryck med ett gemensamt, abstrakt innehåll) har jag 

organiserat informationen i olika igenkännbara kategorier. Detta för tankarna till det som 

vanligen benämns kodning, som kan beskrivas som ett verktyg för att närma sig det empiriska 

materialet på ett överkomligt sätt (Bazeley, 2013: 125). Relevanta koder, eller teman, för den 

här studien har varit följande: teologi, logistik, juridik, kärlek, personliga preferenser.

Det första steget på vägen mot ovanstående kategorier togs genom förutsättningslösa 

genomläsningar av texterna i fråga. Under dessa genomläsningar kunde en generell 

kartläggning göras av texterna på ett informativt plan (jfr Dahlgren, 2000: 92-93). Därefter 

kunde ovanstående teman, eller koder, identifieras och formuleras. Den kvalitativa kodningen 

har belyst inte bara texternas innehåll i sig, utan också fördelningen av detsamma. Verktyget 

har alltså visat vilken information som prioriteras i webbtexterna.

TEXTANALYTISKT ANVÄNDBARA BEGREPP

Begreppet adressivitet har använts för att belysa att individen är särskilt premierad i det 

empiriska materialet, vilket har varit relevant eftersom uppsatsen behandlar individualisering. 

Adressivitet ”handlar om att texter har en riktning” (Ledin & Moberg, 2010: 157), det vill 

säga att de tilltalar någon och att de ”förväntar sig något slags respons” (ibid.). Vidare har 

språkhandlingar i Svenska kyrkan Västerås’ texter uppmärksammats, eftersom detta kan ge en 

uppfattning om hur pass interaktiv en text är. Uppmaningar, liksom frågor, har mycket stor 

interaktiv potential eftersom läsaren på ett eller annat sätt måste förhålla sig till det som 

förmedlas (Björkvall, 2012: 321-322). Interaktivitet i en text är ytterligare ett sätt att sätta 

individen i centrum, som någon att interagera med, vilket har gjort denna infallsvinkel 

relevant för den här uppsatsen.

Det förut nämnda begreppet adressivitet omfattas av begreppet intertextualitet, vilket 
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syftar på texters interaktion och samspel, både mellan andra texter och mellan deltagare 

(skribenter och läsare) (Ledin & Moberg, 2010: 155). De texter som analyserats i denna studie 

har inte lästs som enskilda, av varandra oberoende texter, utan det faktum att de alla är en del 

av samma webbplats har spelat en roll i analysen. Exempelvis kärleksbegreppet är 

återkommande i texterna, liksom betoningen på möjligheterna till personlig anpassning av 

verksamheterna, och detta är aspekter som knyter samman texterna.

Kritisk självreflektion

Det medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet är influerat av tolkande vetenskaper. Det 

som fokuseras är den mening som finns i det empiriska materialet. Frågan om just mening är 

således central. Fay (1996: 137) understryker detta och beskriver meningsbegreppet som ”the 

heart of social science”. Ekström och Larsson (2010: 16) påpekar emellertid att ”[m]ening 

[inte kan] observeras utan måste tolkas och förstås”. Min förmåga att tolka och förstå Svenska 

kyrkan Västerås’ texter avgör således tillförlitligheten hos min textanalys. Men hur vet man 

om man verkligen förstått meningen i en text?

Durant (2010: 56) skriver att en fråga man kan ställa sig i förhållande till en texts mening 

är: Vilken reaktion uppmuntras i läsningen av texten? Mina (begränsade, men ej obefintliga) 

teologiska kunskaper och min bakgrund inom Svenska kyrkan försätter mig i en fördelaktig 

position när jag ska tolka deras texter: jag har lätt för att förstå vilka teologiska resonemang 

som förs, och jag har också en viss förståelse för vilka typer av reaktioner som kan tänkas 

uppmuntras i deras texter.

Durant (ibid., 58-59) lyfter dock två andra frågor som man kan ställa sig i förhållande till 

betydelserna i en text: Vem kommer läsa det så här? och Vad betyder det här i normala fall? 

Det ligger i webbtexternas natur att vem som helst kan läsa dem och skapa sina egna 

betydelser i dem. För att överbrygga den potentiella fallgrop som min särskilda kunskap kan 

innebära har jag aktivt pendlat mellan mitt eget perspektiv och den oinvigdes dito. Begreppet 

mening i en kommunikativ händelse kan betraktas ur både sändarens och mottagarens 

synvinkel, det vill säga man kan ha ett intentionalistiskt eller hermeneutiskt perspektiv (Fay, 

1996: 151). Jag har gjort mitt bästa för att vara medveten om båda i mitt analysarbete.

Sandberg och Thelander (2000: 209) skriver om vikten av att skapa en närhet till det 

empiriska materialet. För att uppnå detta inledde jag arbetet med ett antal förutsättningslösa 
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genomläsningar av texterna i fråga. Min kunskap inom teologi och min bakgrund i Svenska 

kyrkan bidrog ytterligare till denna närhet. Sandberg och Thelander (ibid., 212) påpekar dock 

att analysarbetet också förutsätter ”att forskaren på något sätt distanserar sig till materialet och 

till sin forskarroll”. Därför har jag påmint mig själv om det samhällsvetenskapliga perspektiv 

jag arbetar utifrån. Jag har aktivt blickat bortom Svenska kyrkan som trossamfund, och 

betraktat dem som en aktör bland många i ett samhälle som vi försöker begripa oss på.
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LÄMPLIGA GLASÖGON
VILKA TEORETISKA PERSPEKTIV?

Den här uppsatsen studerar Svenska kyrkans funktion i dagens sen- eller postmoderna 

samhälle, vilket kan beskrivas som individualiserat. Således är det rimligt att anlägga 

teoretiska perspektiv som behandlar denna individualisering. Eftersom det specifikt är den 

externa kommunikationen som analyseras fordras också en teoretisk utgångspunkt som kan 

hjälpa oss att förstå mening och budskap.

INDIVIDUALISERING: BECK & GIDDENS

Ulrich Beck (1986/1998) har myntat begreppet risksamhälle (till skillnad från exempelvis 

klassamhälle), och menar att det är just ett sådant vi lever i nu. Förr var det främst den 

naturliga världen som förknippades med risker, men nu är det samhället själv som skapar 

dem. Beck (ibid., 30) noterar att moderniseringsprocessen ”blir en fråga och ett problem för 

sig själv”, att medan teknologiska framsteg tidigare setts som något positivt för naturen, 

samhället och privatlivet så har denna entusiasm nu fått ge vika för ”frågor kring hur man 

politiskt och vetenskapligt ’hanterar’ […] riskerna med aktuella eller potentiella teknologier, 

med hänsyn till specifikt definierade relevanshorisonter” (ibid.). Beck (ibid., 11) skriver mot 

bakgrund av Tjernobylolyckan, och den kan ses som ett exempel på riskerna med ny teknik, i 

det här fallet kärnkraft. Det som emellertid är särskilt relevant för den här uppsatsen är att 

risksamhället kännetecknas av individualisering, det vill säga att det personliga jaget får 

särdeles stor uppmärksamhet (ibid., 159).

Anthony Giddens (2003/2010: 56-57) har också närmat sig det senmoderna samhället, och 

noterat traditionens avtagande makt. Han bekräftar också att i detta samhälle är 

”[j]agidentiteten […] något som måste skapas och återskapas i en mer aktiv utsträckning än 

tidigare” (ibid., 57), vilket ligger i linje med tesen om samhällets individualisering. Ett 

användbart begrepp för den här uppsatsen har varit skalinstutioner, vilka kan beskrivas som 

institutioner (exempelvis kyrkliga ritualer, såsom vigseln eller begravningen) som till det yttre 

är relativt intakta men som fått ett nytt innehåll. Giddens (ibid., 66) beskriver just äktenskapet 

och familjen som skalinstitutioner – begreppen finns kvar men dess inre karaktär har 

förändrats. På ett liknande sätt har jag närmat mig Svenska kyrkans ritualer.

Giddens (1992: 58) har presenterat ytterligare ett begrepp som varit användbart i arbetet 
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med den här uppsatsens analys, nämligen begreppet rena relationer. Detta kan definieras som 

relationer som ingås för relationernas egen skull. Kärlek, sexualitet, äktenskap och relationer 

är inte nödvändigtvis förknippade med varandra i det individualiserade samhället (vilket de 

tidigare varit), utan relationer kan ingås – och lämnas – på en mer flexibel och av individerna 

själva determinerad basis. De rena relationerna kan således också ses som ett uttryck för det 

individualiserade, senmoderna samhället.

MYTOLOGIER: BARTHES

För att förstå huruvida, och på vilket sätt, Svenska kyrkan Västerås’ webbtexter ger uttryck 

för ett individualiserat samhälle måste vi förstå vilka betydelser som finns i dessa texter. Vi 

kan emellertid inte nöja oss med en ytlig redogörelse för texternas innehåll, utan vad som 

fordras är en förståelse för vilken typ av ideologi som – på ett övergripande plan – kommer 

till uttryck i texterna. Därför är det relevant att vända sig till Roland Barthes (1957/2013).

Barthes (ibid., 217) har gjort sig känd för sitt resonemang om myter, vilket kan beskrivas 

som en typ av yttrande; budskap kan alltså förmedlas på ett mytiskt sätt. Det som är 

anmärkningsvärt med myter är deras förmåga att förmedla budskap på ett sätt som får dem att 

framstå som helt naturliga, som något ingen skulle få för sig att ifrågasätta. Barthes (ibid., 

231) uttrycker det som att mytens funktion är att förvränga, men den framstår som paradoxalt 

transparent.

Modellen för mytisk kommunikation bygger på Saussures semiologi, det vill säga studiet 

av tecken (ibid., 219). (Idag ses termerna semiologi och semiotik, ofta, som utbytbara.) 

Semiologin arbetar med tre begrepp: det betecknande, det betecknade, och tecknet. Ett 

krucifix är något betecknande, som i det här fallet betecknar den korsfäste Jesus. 

Kombinationen av det betecknande och det betecknade utgör tecknet (ibid., 221). Barthes 

(ibid., 223-224) benämner detta det första semiologiska systemet, medan den mytiska nivån 

utgör ett andra, semiologiskt system som bygger på det första. På den mytiska nivån kan 

krucifixet sägas beteckna alltifrån skuld till seger och kärlek. Fokus har nu flyttats från det 

konkreta (en korsfäst man) till något större.

SEMIOTIK & MENINGSSKAPANDE: BIGNELL & DURANT

Frågan om mening är – som metodkapitlet redan poängterat – central i en 

samhällsvetenskaplig studie som denna. Bignells bok Media Semiotics (1997/2002), om just 
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semiotik, har således varit en tillgång i arbetet, och boken kan ses som en del av den 

tankemässiga kedjan som Saussure och Barthes tillhör. Durant (2010: 68) nämner också 

semiotik i sin bok Meaning in the Media, men problematiserar detsamma. Han påpekar att det 

är viktigt att ha uttolkarens värderingar och situation i åtanke, och att se mening som något 

som skapas snarare än något som är (ibid., 72). I den här uppsatsen har Durants arbete bland 

annat använts för att belysa ordet kärlek och dess potentiella betydelser.



14

MÅSTE JAG TRO PÅ GUD?

INTRODUKTION

I denna inledande del av analysen undersöker jag hur Svenska kyrkan Västerås beskriver eller 

diskuterar sina fyra främsta ritualer (dop, konfirmation, vigsel, begravning) på sin webbplats. 

Uppsatsens problematik kretsar kring individualisering, och syftet med den här delen av 

analysen är att bringa klarhet i hur kyrkan presenterar sina ritualer i dagens individualiserade 

samhälle. Har ritualerna fortfarande ett religiöst innehåll eller kan de ses som uttryck för 

något annat? Jag analyserar också hur Svenska kyrkan Västerås förhåller sig till Pride och 

frågor om könsidentitet, i syfte att belysa hur de arbetar för att knyta an till uppmärksammade 

frågor i det senmoderna samhället.

Dop
Den inledande texten om dopet markerar kärleken som något centralt: ”Du är alltid älskad – 

det är löftet du får med dig i dopet” (SvK Västerås 2018b). Vidare definieras inte dopets 

innebörd i förhållande till kristen teologi på den här webbsidan, men den som vill läsa vidare 

om vad dopet betyder hänvisas till Svenska kyrkans nationella webbplats. Man poängterar 

också att dopet är öppet för alla, och att det inte finns några åldersgränser för det. Texten 

betonar de stora möjligheterna att själv vara med och påverka utformningen av 

dopgudstjänsten: i dopsamtalet som föregår själva gudstjänsten träffas prästen och dop- 

familjen/personen för att ”[gå] igenom hur dopgudstjänsten går till och gemensamt 

[bestämma] hur den ska ramas in” (ibid., min kurs). Notera ordvalet ”gemensamt”; det som 

betonas är dop- familjens/personens involvering i utformningen av dopgudstjänsten, snarare 

än att dopsamtalet beskrivs som ett tillfälle för prästen att förklara hur ett dop (enligt 

konvention eller ordning) går till. Musik tas för övrigt upp som ett verktyg att använda för 

personlig prägling av stunden.

Det förefaller vara så att Svenska kyrkan Västerås – till skillnad från andra församlingar – 

valt att inte fördjupa sig i teologi här, utan man hänvisar istället till Svenska kyrkans 

nationella resurser. Detta får konsekvensen att Svenska kyrkan Västerås text om dop präglas 

mer av frågor som rör logistik och praktiska aspekter, vilket placerar dessa frågor diskursivt 

högre i hierarkin i förhållande till teologi.

Västerås (ibid.) skriver att prästen öser vatten tre gånger över den som ska döpas, och att 
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dopet sker i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn. Därefter fortsätter texten med 

”[h]ur själva gudstjänsten sedan utformas kan variera” (ibid.), och därefter påpekar man de 

stora möjligheterna att påverka utformningen, till exempel genom att låta anhöriga hälla upp 

dopvatten. Hässleholms församling ägnar, i jämförelse, däremot en paragraf åt vad de 

benämner dopets mysterium (SvK Hässleholm 2018c), vilket Västerås inte gör. Också S:t 

Matteus församling, likt Hässleholms, placerar teologin diskursivt högt.

Då hela Västerås’ text om dop inleds med ”[d]u är alltid älskad” (SvK Västerås 2018b) 

och avslutas med citatet ”[d]u är älskad som du är” (ibid.) (ur psalm 900 av Christina 

Lövestam) kan kärleksbegreppet sägas få en hög prioritet; tanken om att du är älskad ramar in 

texten som helhet.

Svenska kyrkan Västerås tillhandahåller möjligheten till drop in-dop, liksom exempelvis 

Svenska kyrkan Malmö (SvK Malmö 2018b) och en del andra församlingar. I Västerås 

erbjuds detta ”flera gånger per år” (SvK Västerås 2018b) och när det sker på Power Big Meet 

eller Västerås Summer Meet benämns det som drive in-dop. Avslutningsvis erbjuds en 

Checklista för dop vilken potentiella dopföräldrar eller doppersoner kan ha som utgångspunkt 

inför sina egna förberedelser. Denna lista finns också på Svenska kyrkan Malmös webbsida 

(SvK Malmö 2018b) och är således inte unik för Västerås, men på just Västerås’ webbsida 

kontextualiseras listan som en förstärkning av Västerås’ allmänna linje om valfrihet och 

avsaknad av krav, eftersom texten som helhet präglas av dessa värden. Listan markerar 

friheten att själv bestämma över dopdagen och andas en uppmuntran att komponera den så 

som man själv vill ha den. Frågan kring dopklänning tas upp, men inom parentes skrivs ”om 

man vill” (SvK Västerås 2018b). Övriga frågor som tas upp i checklistan är (ibid.):

Hur vill du ha dopdagen? När vill du ha dopet? Vilken kyrka vill du vara i? Vilka ska vara med? Hur 
vill du fira efter gudstjänsten? Vill du ha faddrar och vem ska du i så fall fråga?

Det som tidigare benämndes som gudförälder går nu under namnet fadder. En sådan person 

utses av barnets föräldrar, och att vara fadder innebär enligt Svenska kyrkan Västerås ”att vara 

en förebild för den som döps och att vara någon som finns till hands genom livet med stöd 

och uppmuntran” (ibid.). Detta kan kontrasteras mot den definition av faddersuppdraget som 

finns inom den Katolska kyrkan, i vilken faddern tillsammans med föräldrarna har till uppgift 

att ”bekänna kyrkans tro i stället för barnet” (KPN 2018a) under dopgudstjänsten. Högalids 

församling definierar fadderns uppgift som att ”hjälpa barnet att utforska den kristna 
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tron” (SvK Högalid 2018b) och S:t Matteus församling skriver att ”[e]n fadders uppgift är att 

regelbundet be för sitt dopbarn, att uppmärksamma dopdagen varje år och att vara en förebild 

i kärlek och tro genom barnets liv” (SvK S:t Matteus 2018b). Svenska kyrkan Västerås skiljer 

sig från alla ovanstående exempel genom att inte ge uttryck för specifikt religiösa eller kristna 

förpliktelser hos en fadder, utan de låter fadderskapet stanna vid att vara en allmänt 

vägledande och uppmuntrande funktion.

Konfirmation & ungdomsverksamhet
”Du behöver inte tycka, se ut eller tro på något speciellt sätt. Hos oss är du välkommen precis 

som du är” (SvK Västerås 2018c). Detta citat understryker en kravlöshet och en vilja att möta 

människor som de är. Man skriver att församlingen erbjuder olika inriktningar vad 

konfirmation beträffar, såsom fotboll, dans och rock, och man ställer frågan: ”Vilken konfatyp 

är du?” (ibid.). Här finns ingen färdig mall i vilken alla måste passa in. Precis som i tidigare 

avsnitt om dop framträder alltså också här en betoning på valfrihet och de stora möjligheterna 

att anpassa verksamheten efter personliga preferenser, inte bara genom att ha olika 

inriktningar vad gäller konfirmationstidens tema utan också i termer av tidpunkter för 

verksamheten.

Västerås ger således inte uttryck för ett kollektivistiskt perspektiv, till skillnad från andra 

församlingars texter. Hässleholms församling (SvK Hässleholm 2018d) betonar möjligheten 

att under konfirmandtiden prata med andra kring viktiga frågor, och Svenska kyrkan Malmö 

(SvK Malmö 2018c) lägger också emfas på gemenskap. Här bör det för sakens skull noteras 

att konfirmationen förklaras överlag mer på både Hässleholms församlings webbsida och på 

Svenska kyrkan Malmös dito. Det finns dock fortfarande analytiska poänger att lyfta fram.

Svenska kyrkan Västerås’ text är dialogisk (jfr Ledin & Moberg, 2010: 156), vilket kan 

ses som ett uttryck för en vilja från Västerås att engagera läsaren, att framstå som flexibel och 

modern snarare än mossig och stel. Den potentiella konfirmanden erbjuds möjligheten att 

välja mellan en mängd olika alternativ för att hitta den konfirmationssituation som passar just 

hen bäst. Individuella preferenser får en hög status i förhållande till kollektiva, förutbestämda 

konventioner, vilket kommer till uttryck i följande stycke (SvK Västerås 2018c):

Anmäl dig till konfirmation!
Fotboll, rock eller dans? Veckodag, helg eller sommar? Vilken konfatyp är du? Här hittar du alla 
konfirmationstyper.
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På sidan som specifikt behandlar konfirmation finns en under-sida med rubriken Frågor och 

svar (SvK Västerås 2018d). Det översta stycket på denna sida lyder (ibid.):

Måste jag tro på Gud?
Låt oss ställa om frågan. Vem eller vad är Gud? Under konfirmandtiden får du bl.a. möjlighet att svara 
på den typen av frågor. Men för att vara tydlig: nej, du behöver inte tro på någonting egentligen, men du 
får gärna tro på dig själv. :)

Formmässigt är den här texten upplagd enligt modellen FRÅGA (i första person) och SVAR (i 

andra person), vilket kan läsas som en diskursiv markering av individens höga prioritet, 

eftersom individen är någon man vill gå i dialog med och vars frågor man vill besvara. Det 

nekande svaret på frågan, om huruvida man måste tro på Gud, ger för övrigt uttryck för att 

individen inte behöver anpassa sig efter givna förutsättningar. Individens centrala plats 

förstärks ytterligare genom formuleringen ”men du får gärna tro på dig själv” (SvK Västerås 

2018d, min kurs.).

Vigsel
På Svenska kyrkan Västerås' webbsida definieras giftermål i kyrkan dels som ”att säga ja till 

kärleken och att bekräfta det inför varandra” (SvK Västerås 2018a) och dels som ”att frivilligt 

gå in i en livslång gemenskap” (ibid.). Man uttrycker en vilja att älska varandra i såväl lust 

som nöd, och slutligen får man ta emot en välsignelse över sitt äktenskap.

Det poängteras att vigseln är öppen för alla par, ”oavsett kön och när i livet du vill ta 

steget att gifta dig” (ibid.). Intressant är ordvalen i ”du vill […] gifta dig” snarare än att skriva 

”ni vill […] gifta er”. I termer av adressivitet (jfr Ledin & Moberg, 2010: 156) markerar 

singularformen att texten riktar sig till en individ, vilket får följden att ett individcentrerat 

fokus premieras. Vidare är ett övergripande drag i texten en betoning på att det ska vara enkelt 

att gifta sig och att det är väldigt fria ramar vad kyrkliga vigslar beträffar. Möjligheten att som 

brudpar sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten är stor. Det finns en antydan i texten 

till att vilja omdefiniera föreställningar om hur en kyrklig vigsel bör se ut, vilket framträder 

genom att man statusmässigt likställer kontrasterande versioner av hypotetiska vigslar. 

Nedanstående citat är ett exempel på detta (SvK Västerås 2018a):

En kyrklig vigsel kan vara en stor samling med släkt och vänner eller en liten med de allra närmaste. 
Den kan ske i en kyrka, utomhus eller kanske hemma på verandan. Vissa gifter sig i frack och 
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långklänning, andra i jeans. Varje brudpar är unikt och därför är ingen vigsel den andra lik.

I ett stycke om själva vigselgudstjänsten förklarar texten vad som krävs för att vigseln ska 

vara juridiskt giltig (ibid.). Därefter nämns det kort att bibeltexter och en välsignelse ingår, 

följt av det återkommande temat om möjligheten att sätta en personlig prägel på vigseln. Just 

musik tas upp som ett exempel på ett sätt att göra stunden personlig. Man noterar att det finns 

ett rikt utbud av psalmer att välja mellan, men också att andra typer av musikaliska inslag ofta 

förekommer i vigselgudstjänster. Texten förmedlar överlag en öppenhet, och den poängterar 

att ”varje brudpar är unikt” (ibid.). Svenska kyrkan Västerås erbjuder också vid vissa tillfällen 

möjlighet till drop in-vigsel, och när evenemangen Västerås Summer Meet och Power Big 

Meet äger rum ställer Svenska kyrkan upp med möjligheten till drive in-vigsel (ibid.). Dessa 

initiativ kan ses som en logisk följd i strävan efter att vilja göra den kyrkliga vigseln så 

tillgänglig och inkluderande som möjligt.

Texten gör ytterst få anspråk på att förmedla en teologisk signifikans i vigselceremonin, 

eller på att förklara vilken roll äktenskapet har i en kristen kontext. På denna punkt skiljer sig 

Svenska kyrkan Västerås från andra församlingar. Gud nämns kort i början då man inleder 

med citatet ”’[i]nför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig…’” (ibid., min kurs.) 

och man nämner ”sist men inte minst” (ibid.) att man får ta emot en välsignelse över 

äktenskapet. Motsvarande text om vigsel som S:t Matteus församling (SvK S:t Matteus 

2018a) publicerat betonar att det specifikt är Gud som välsignar äktenskapet.

På två ställen definierar Svenska kyrkan Västerås (ibid.) den kyrkliga vigseln som just ”att 

säga ja till kärleken”, och i motsvarande text om vigsel skriver Högalids församling (SvK 

Högalid 2018a) att ”Gud är kärleken och all kärlek har ytterst sitt ursprung i Gud”. Länken 

mellan kärlek och Gud i kristen teologi tas däremot inte upp på Svenska kyrkan Västerås’ 

webbsida. På Hässleholms församlings (SvK Hässleholm 2018a) webbsida framställs detta 

emellertid som något helt centralt.

Texten om vigsel inleds på Svenska kyrkan Malmös webbsida med exakt samma text som 

finns på Svenska kyrkan Västerås’ webbsida, men till skillnad från Västerås utvecklar Malmö 

(SvK Malmö 2018a) vad en vigsel innebär med ytterligare en paragraf. I den markeras inte 

bara Guds närvaro, utan Gud omskrivs också som en aktiv agent i sammanhanget som ”lovar 

att för alltid vara med i relationen för att hjälpa och ge kraft” (ibid.). Vidare skriver Malmö att 

vigseln ”är en stund av helighet” (ibid.), vilket kontextualiserar den kyrkliga vigseln som en 
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specifikt religiös ritual, eftersom man använder ordet ”helighet”.

Svenska kyrkan Malmös text konstaterar för övrigt att ”[e]n kyrklig vigsel är mer än ett 

juridiskt avtal” (ibid., min kurs.), vilket är en betoning som inte framkommer i motsvarande 

text på Svenska kyrkan Västerås’ webbsida. I deras fall finns istället ett stycke med rubriken 

Vigselgudstjänsten, i vilket man först redogör för vad som krävs för att vigseln ska vara 

juridiskt giltig, och därefter står det att ”[d]et ingår också bibeltexter och en välsignelse (SvK 

Västerås 2018a, min kurs.)”. Ordningsföljden – juridiken först och sedan religionen – 

implicerar en värdehierarki mellan dessa fält, och kontextualiserar det religiösa innehållet 

som en bisak. Genomgående genom hela Västerås’ text placeras den religiösa aspekten 

diskursivt lägre i hierarkin genom att juridik och logistik ägnas mer textutrymme och 

förklaras djupare med konkreta exempel, vilket är en behandling som religionen inte får i det 

här sammanhanget.

Den låga halten teologi i Svenska kyrkan Västerås’ text blir särskilt tydlig när den 

kontrasteras mot den Katolska kyrkans syn på äktenskapet. I deras häfte (KPN 2018b) med 

information om att vigas i kyrkan citerar man den Katolska kyrkans lagbok, i vilket man talar 

om äktenskapet som ett förbund. Bischofberger (2009: 70-71) definierar detta begrepp på 

följande sätt:

[I] ett kontrakt eller fördrag satsar man sina pengar eller sina ägodelar, i ett förbund satsar man sig själv. 
I enlighet med förbundsbegreppets ursprungsbetydelse är även äktenskapsförbundet varaktigt.

Här är det viktigt att notera en konfessionell skillnad mellan den Lutherska respektive den 

Katolska kyrkan: i den förra betraktas inte äktenskapet som ett sakrament, vilket rimligen får 

konsekvenser i Svenska kyrkans externa kommunikation om det här ämnet. Det är således 

föga förvånande att man väljer att tala om det i termer av ”[a]tt lova varandra att göra allt för 

att den [livslånga gemenskapen] ska hålla” (SvK Västerås 2018a) snarare än med 

förbundsterminologi. Men S:t Matteus församling (SvK S:t Matteus 2018a) skriver ändå att 

”[e]nligt Bibeln och kyrkans tro är äktenskapet instiftat av Gud” och både Hässleholms 

församling (SvK Hässleholm 2018a) och Högalids församling (SvK Högalid 2018a) noterar 

den roll som kyrkorummet spelar i att bidra till stämningen av högtid och allvar. Vad som 

således kan betraktas som anmärkningsvärt i sammanhanget är Svenska kyrkan Västerås’ 

generella nedtoning av det teologiska stoffet bakom vigseln, och nedtoningen av allvaret. 

Sammanfattningsvis betonar Svenska kyrkan Västerås, figurativt, låga trösklar och fria 
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ramar – vem som helst kan gifta sig när som helst och var som helst (förutsatt att det inte 

finns juridiska hinder å ena sidan eller logistiska å den andra). Följande citat är talande: ”Det 

behöver varken vara dyrt eller krångligt att gifta sig i kyrkan” (SvK Västerås 2018a). Det 

individcentrerade perspektivet är framträdande eftersom texten ofta betonar möjligheten att 

sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten.

Begravning
I texten om begravning skriver Svenska kyrkan Västerås att ”[e]tt råd till dig som anhörig är 

att ta dig tid att fundera på vad du tycker är viktig[!] kring begravningen” (SvK Västerås 

2018e). Det återkommande temat om individens preferensers centralitet syns alltså även här. 

Begravningsgudstjänsten definieras i inledningen av texten som ”en akt av kärlek och respekt 

för den som vi förlorat” (ibid.). Genom att inleda med just kärleksbegreppet, och strax därpå 

skriva att den döde överlämnas i ”Guds kärleksfulla händer” (ibid.) görs kärleken till en sorts 

nod kring vilken resterande innehåll i texten kontextualiseras. Texten har en underton av 

medlidande och en vilja framträder från Svenska kyrkan Västerås håll att så att säga ”ta 

läsaren i handen” och hjälpa hen genom processen som dödsfallet och 

begravningsgudstjänsten innebär. På ett kärleksfullt sätt placeras individens (svåra) situation i 

centrum.

Viljan att vara behjälplig framstår som särskilt tydligt i stycket med rubriken Vem gör vad. 

Där står det: ”[i] samband med ett dödsfall kan det vara svårt att veta vad som behöver göras 

– och vem som gör vad” (ibid.). Här identifierar sig texten med en hypotetisk läsare som 

känner ovisshet, och i efterföljande text och stycken förklarar texten på ett tydligt sätt vad 

som behöver göras inför en begravningsgudstjänst och vem som förväntas göra vad.

Så långt liknar Svenska kyrkan Västerås’ text många andra församlingars motsvarande 

texter. Men till skillnad från exempelvis Hässleholms församling (SvK Hässleholm 2018b) 

fördjupar Svenska kyrkan Västerås inte den teologiska aspekten i en begravningsgudstjänst. 

Medan Hässleholms församling ägnar ett stort textutrymme åt en teologisk diskussion 

prioriterar Västerås logistik och praktiska förberedelser. Precis som i avsnitten om dop, 

konfirmation och vigsel finns också i detta avsnitt från Västerås en aspekt av förmedlad 

kravlöshet och betoning av individens preferenser. Under rubriken Förberedelser poängterar 

man exempelvis att man som anhörig kan välja huruvida man vill låta en begravningsbyrå ta 

hand om de praktiska förberedelserna inför begravningen eller om man själv vill göra det 
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(SvK Västerås 2018e). Således får individens val och preferenser – återigen – prioritet.

HBTQ och ett nytt språk
Svenska kyrkan Västerås är engagerade i HBTQ-frågor och i Pride-rörelsen. På en av deras 

webbsidor – som annonserar att Svenska kyrkan ”precis som tidigare år” (SvK Västerås 

Pride) deltar i Västerås Pridefestival – förklarar Caroline Kyhlbäck, präst i domkyrkan, varför 

de tycker att Pride är viktigt och varför man valde att anordna en så kallad Regnbågsmässa 

(ibid.). Texten har rubriken Pride – för kärleken, och välkomnar läsaren till en ”inkluderande 

mässa som firar mångfalden och kärleken” (ibid.). Vidare står det följande (ibid.):

Regnbågsmässan är en gudstjänst med nattvard där vi firar och tackar för mångfalden i Guds skapelse. 
Regnbågsmässan har låga trösklar och innehåller mycket musik, så att även den som inte är van 
gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma.

Ovanstående citat framhåller förhållandet mellan kollektivet och individen. ”Vi firar och 

tackar för mångfalden i Guds skapelse” (ibid., min kurs.) men ”även den [enskild person] som 

inte är van gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma” (ibid., min kurs.). De ”låga 

trösklar[na]” (ibid.), tillsammans med en föregående mening som talar om en ”inkluderande 

mässa”, kontextualiserar kollektivet som ett icke-exklusivt sådant.

Mångfald och kärlek framhålls som starka värden eftersom det är något som specifikt 

firas, och mer specifikt firar man att ”Guds kärlek gäller oss alla” (ibid.). På frågan om varför 

Svenska kyrkan Västerås går med i Pride-paraden svarar man att ”vi vill visa att det kristna 

kärleksbudskapet gäller alla människor, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet” (ibid.). 

Den personliga identiteten, och det faktum att den inte påverkar Guds kärlek till alla individer, 

lyfts således fram som något väldigt viktigt.

Vidare arrangerar Svenska kyrkan Västerås, i samarbete med studieförbundet Sensus och 

Vestmanlands Läns Tidning, en serie föreläsningar under rubriken Hur talar vi om Gud? (SvK 

Västerås Språk). Det här är ett initiativ som springer ur den debatt som blossade upp när 

Svenska kyrkan Västerås i en julannons refererade till Jesus med det könsneutrala pronomenet 

hen (SvK Västerås Hen). Susann Senter, domprost i Västerås, skrev därefter en text som 

publicerades på deras webbsida den 28 december 2017, i syfte att motivera deras språkbruk. 

Bland annat skriver hon att ”[t]eologiskt beskriver vi Jesus som sann Gud och sann människa. 

Och den sanna människan definieras inte av sitt kön” (ibid.). Före publiceringen av den 
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omdebatterade julannonsen hade Svenska kyrkan Västerås ägnat två arbetsdagar åt 

likabehandlingsfrågor under vilka ämnen som ålder, funktionsvariationer, könsidentitet och 

sexuell läggning diskuterades (ibid.). Senter kommenterar: ”För många av oss är det helt 

bekvämt att identifieras som män eller kvinnor, men för några är detta ett skav” (ibid.). Hon 

påpekar att användningen av ordet hen erbjuder möjligheten att ge ett nytt perspektiv.

I Senters (ibid.) text framträder också, likt fallet med många andra texter på Svenska 

kyrkan Västerås’ webbplats, ett avståndstagande från allmänt gällande regler eller normer; de 

som är ”bekväma med det traditionella språket” (ibid.) uppmuntras att hålla fast vid det, 

medan andra är fria att prova nya sätt att förhålla sig till det kristna innehållet rent språkligt. 

Senter skriver att avsikten med ”hen-annonsen” var att ”öppna för ett samtal, som kanske inte 

använder de mest traditionella orden, men som söker ett möte med det heliga” (ibid.). 

Specifikt viljan att öppna för samtal ligger i linje med den generellt dialogiska aspekten i 

texter som analyserats i tidigare avsnitt; texterna om de olika kyrkliga ritualerna har hög 

potential för interaktion med läsaren, och individens tankar och åsikter tillskrivs ett stort 

värde. I Senters (ibid.) text får viljan att interagera med människor ett konkret uttryck som 

sträcker sig bortom texter på webbsidan.

SAMMANFATTNING

I detta kapitel har jag visat hur ett stort fokus på individen och på identitet föreligger i 

Svenska kyrkan Västerås’ texter om de kyrkliga ritualerna dop, konfirmation, vigsel och 

begravning. I vissa fall får teologiska aspekter en diskursivt lägre position i hierarkin av 

prioriteringar, åtminstone i jämförelse med andra församlingars motsvarande texter. De 

kyrkliga ritualerna presenteras på ett sådant sätt att ett annat innehåll än det traditionella 

impliceras. Texterna om ritualerna riktar sig till individen, och ritualerna är till för individen.

Jag har även tagit upp det faktum att HBTQ-frågor ligger högt upp på agendan hos 

Svenska kyrkan Västerås, och även här visat hur frågor om identitet präglar deras verksamhet. 

Detta kan läsas som en vilja från Svenska kyrkan Västerås' håll att engagera sig i aktuella 

frågor i dagens samhälle, och därigenom framstår de som moderna.
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PRÄGLAD AV INDIVIDUALISERING

Ett nytt samhälle
En röd tråd i förra delen av analysen är hur individen fått en diskursivt hög status i Svenska 

kyrkan Västerås’ webbtexter. Ritualernas teologiska innehåll har fått mindre utrymme till 

förmån för något annat. Giddens (2003/2010: 66) begrepp skalinstitutioner ter sig vara 

användbart i beskrivningen av läget: de kyrkliga ritualerna består till dess form, men har fått 

ett annat innehåll. Berger (1969: 108), som skrivit om samhällets sekularisering, har noterat 

att sekulariseringsprocessen påverkat protestanter i större utsträckning än till exempel 

katoliker. Detta är relevant eftersom Svenska kyrkan är ett protestantiskt samfund. Både Beck 

(1986/1998) och Giddens (2003/2010, 1992) har beskrivit ett samhälle som är präglat av 

individualisering, och syftet med detta kapitel är att undersöka hur Svenska kyrkan Västerås 

förhåller sig till detta samhälle.

Myten om individens frihet
Låt oss titta närmare på ett citat från Senters (SvK Västerås Hen) text om varför de valde att 

referera till Jesus som hen i en julannons:

I Jesus vill jag, och många med mig, känna igen Världens räddning, men också känna igen mig själv 
och andra. Förebilder fungerar så. Några är helt bekväma med det traditionella språket, och ska fortsätta 
hålla fast vid det. Men för andra kanske ett annat perspektiv kan öppna för ett möte. Människor kan 
identifiera sig som människor, utan de pronomen vi förväntar oss. Jesus delar också deras villkor.

I ovanstående citat lyfts individen och i synnerhet identifikation fram som något viktigt. 

Viljan att ”känna igen mig själv och andra” (ibid., min kurs.) placeras diskursivt lika högt som 

att känna igen Jesus som Världens räddning – ett centralt credo i den kristna övertygelsen – 

eftersom ovanstående satser länkas samman i en och samma mening. Den senare satsen får 

dessutom en särskild emfas eftersom den föregås av ordet men, som implicerar ett 

motsatsförhållande eller en kontrast mellan de satser vilka ordet binder ihop. Detta resulterar i 

att den andra satsen framstår som anmärkningsvärd. Innehållet som förmedlas i meningen i 

fråga är alltså, att det är viktigt att känna igen Jesus som den han är i kristen-teologisk 

bemärkelse – Räddaren – men att det också är viktigt att som individ kunna identifiera sig 

med Jesus, och även kunna identifiera andra individer med honom. Meningen som följer, 

”[f]örebilder fungerar så” (ibid.), följer samma linje och tillsammans med den första 



Kandidatuppsats	 VT 2018	 Marcus Enochsson

24

meningen understryker de värdet av personlig identifikation med Jesus. Paragrafen avslutas 

också med en sådan markering, när Senter föreslår att ett förändrat språkbruk kan innebära att 

”[m]änniskor kan identifiera sig som människor, utan de pronomen vi förväntar oss. Jesus 

delar också deras villkor” (ibid.). Rent konkret: jag ska kunna identifiera mig med Jesus utan 

att identifiera mig som specifikt man eller specifikt kvinna, och Jesus, i egenskap av sann 

människa, delar mina villkor oavsett vem jag är.

Ovanstående kan vi betrakta som en myt, för att tala med Barthes (1957/2013). Myter är 

en del av ett semiotiskt (semiologiskt) system, och Barthes (ibid., 217) beskriver myter som 

budskap med innehåll, eller som system för kommunikation. Det är emellertid viktigt att 

skilja mellan innehållet och kommunikationen i sig – myter är inte idéer, men de kan däremot 

förmedla sådana (ibid.), och de gör det på ett särskilt sätt.

På det första semiotiska planet behandlar Senters text (SvK Västerås Hen) frågor om 

könsidentitet. På det här planet har alla tecken mening (Barthes 1957/2013: 226): de är fulla 

av innehåll som vi medvetet känner igen. När Senter säger ”[f]ör många av oss är det helt 

bekvämt att identifieras som män eller kvinnor, men för några är detta ett skav” (SvK 

Västerås Hen) vet vi på meningsnivå vad hon vill förmedla: ett budskap om män och kvinnor 

(med alla dess övriga, men specifika konnotationer) i relation till identitetsfrågor – mer 

specifikt: det är ett budskap om könsidentitet. På det första semiotiska planet är alltså alla 

dessa tecken fyllda av immateriellt innehåll. På det andra semiotiska planet – det mytiska – 

”töms” däremot dessa tecken på dess innehåll, och från att ha varit mening omvandlas de till 

vad Barthes (1957/2013: 226) benämner form. Formbegreppet syftar på tecken som är så att 

säga tomma, eller rättare sagt: det innehåll som de bär på när de utgör mening har 

distanserats, och hålls på avstånd (ibid., 227). Alla de specifika konnotationer vi tillskriver ord 

som man, kvinna, identitet, skav och så vidare försvinner ur sikte på den mytiska nivån. Den 

roll som det immateriella innehållet spelar för det materiella uttrycket på den första 

semiotiska nivån, övertas av det så kallade begreppet på den mytiska nivån (ibid., 228). 

Formen betecknar alltså begreppet. Sammanslagningen av dessa två är myten (ibid., 231). 

Medan Senters text (SvK Västerås Hen) på meningsnivå förmedlar resonemang kring 

könsidentitet förmedlar samma text på mytisk nivå en ideologi som går ut på att individen ska 

vara välkommen in i kollektivet, men inte begränsas av detsamma. Jag benämner detta: myten 

om individens frihet.

Den ovan nämnda myten kan ses genomgående i Svenska kyrkan Västerås’ texter. I texten 
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med rubriken Pride – för kärleken står följande (SvK Västerås Pride):

Regnbågsmässan är en gudstjänst med nattvard där vi firar och tackar för mångfalden i Guds skapelse. 
Regnbågsmässan har låga trösklar och innehåller mycket musik, så att även den som inte är van 
gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma.

Ovanstående citat är, på den mytiska nivån, ett exempel på en form som betecknar begreppet 

att individen ska vara välkommen till (och uppmuntras att delta i) kollektivet. Men meningen 

om att ”även den som inte är van gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma” (ibid.) fyller 

också funktionen av att – som form – beteckna idén om att kollektivet inte ska begränsa 

individen; individen ska inte behöva anpassa sig själv efter externa konventioner som 

kollektivet annars hade kunnat tänkas påtvinga den enskilda personen. Således framträder 

också här den röda tråden i form av myten om individens frihet.

Regnbågsmässan, som hålls i samband med Västerås Pridefestival, firar mångfalden och 

kärleken (ibid.). Dessa ord har ett specifikt innehåll på meningsnivå, medan de som form fylls 

på med begreppet, i det här fallet – återigen – att individen ska kunna vara en del av 

kollektivet utan att begränsas av det. Barthes (1957/2013: 228-229) understryker att myter 

aldrig är diffusa; mytiska begrepp är alltid fyllda med en situation. Han skriver att ”[t]he 

fundamental character of the mythical concept is to be appropriated” (ibid., 229). En myts 

begrepp appliceras alltså på ett särskilt sätt i ett givet sammanhang. Begrepp är alltid 

historiskt relaterade och avsiktliga, och de utgör själva drivkraften bakom myters uppkomst. 

Det begrepp som behandlar individens frihet är alltså historiskt specifikt för vår tid och 

samhällskontext. Det är viktigt att poängtera att begreppet inte tillför någonting, vilket är 

fallet med det modellmässigt motsvarande immateriella innehållet på det första semiotiska 

planet – nej, begreppet förvränger endast vad som redan är där (Barthes, 1957/2013: 231), det 

är en sorts kondenserad kunskap som åberopas av formen (ibid., 232). När vi läser tecken 

tillskriver vi en viss mening hos dem, men när vi tar ett steg bakåt och ser meningen som 

form, är det som att vi ser samma mening men i ett väldigt specifikt ljus – någonting delvis 

bortom oss själva påverkar hur vi tolkar tecknen utan att förändra dem, men genom att 

förvränga dem. Däri har myten sin kraft; just eftersom begreppet inte förändrar något i de 

enskilda tecknen blir myten osynlig för den som inte analyserar den kritiskt, och därigenom 

framstår också mytens innehåll som helt naturligt.
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Det mytiska begreppets historicitet
Barthes (1957/2013: 228-229) poängterar alltså det faktum att mytiska begrepp alltid är 

knutna till historiska kontexter; myten om individens frihet kan således sägas vara specifik för 

vår tid och vårt samhälle. Denna poäng kan belysas vid närmare analys av Svenska kyrkan 

Västerås’ text om vigslar.

Innehållsmässigt uttrycker texten en vilja att tillgodose det blivande brudparets 

preferenser, snarare än att förmedla traditioner eller konventioner som bör följas. Därigenom 

manifesteras individens prioritering över kollektivets. Drop in- respektive drive in-vigslar 

markerar på ett mytiskt plan att mina impulser bejakas. Yttre omständigheter såsom bokning 

och planering ska inte utgöra ett hinder för individens förutsättningar att styra över sitt liv – 

på samma sätt som jag ska ha möjlighet att leta upp en frisersalong och klippa mig när jag vill 

ska jag kunna gifta mig när jag vill. (I praktiken erbjuds drop in/drive in-handlingarna i 

Svenska kyrkan Västerås endast vid vissa tillfällen, men det är oväsentligt för just det här 

resonemanget, eftersom själva ideologin kommer till uttryck likväl.) Återigen hamnar 

emfasen på individen och dennas preferenser, vilket stödjer ideologin om dennas frihet.

Beck (1986/1998: 218) noterar att människans individualisering leder till att formerna för 

varseblivning blir ahistoriska. Han skriver:

Barnen känner inte längre till sina föräldrars livsomständigheter, för att inte tala om sina mor- och 
farföräldrars. Det innebär att tidshorisonten för varseblivning blir allt snävare, tills det i vissa fall kan gå 
så långt att historia krymper ihop till (evig) samtid och allting kretsar kring det egna jaget och det egna 
livet.

Viljan att från Svenska kyrkan Västerås håll vilja prioritera individens önskningar, och 

framhålla möjligheten att tillgodose dessa, snarare än att förmedla historiska traditioner kan 

förstås mot bakgrund av Becks resonemang. I ett samhälle präglat av en tidsuppfattning som 

för det första är privat (ibid.) – individens perspektiv fokuseras snarare än kollektivets – och 

som också är begränsad till samtiden, framstår historiska traditioner som irrelevanta, om de 

över huvud taget uppmärksammas. När ”allting kretsar kring det egna jaget och det egna 

livet” (ibid.) blir vigselritualen en pusselbit i just mitt eget liv, istället för att vara en handling 

genom vilken jag fogas in i ett större sammanhang av tro och tradition. Det är ur detta 

samhällstillstånd, denna kontext, som begreppet om kollektivets begränsning till förmån för 

individens frihet är sprungen. I detta tydliggörs det som Barthes (1957/2013: 228-229) 

noterat, att det mytiska begreppet alltid är historiskt specifikt.
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Beck (1986/1998: 218) skriver att individualiseringens följder är ”att människans liv 

frigörs från de givna mallarna och läggs i hennes egna händer, öppet och beroende av de egna 

besluten”. Vigslar, både i varianterna drop-in och drive-in, markerar vikten, eller närvaron av 

just ”de egna besluten”. Yttre omständigheter avgör inte längre när jag kan eller bör ingå 

äktenskap; så fort jag är redo att fatta beslutet finns möjligheten. Precis som jag med jämna 

mellanrum, utifrån mina egna omständigheter, fattar beslutet att klippa mig, ska jag – ja, bör 

jag – fatta beslutet om huruvida jag ska gifta mig eller ej. Omständigheter bortom min 

kontroll styr inte huruvida jag ingår äktenskap eller ej. Vidare, när Svenska kyrkan Västerås 

skriver att ”vigseln [är] öppen för alla par, oavsett kön och när i livet du vill ta steget att gifta 

dig” (SvK Västerås 2018a), bekräftas också det som Beck (1986/1998:218) skriver, när han 

påpekar att ”människans liv frigörs från de givna mallarna”. I Västerås bejakas varken hetero- 

eller åldersnormer. Allt är upp till, och hänger på, individen.

Giddens (1992: 58) har myntat begreppet rena relationer, och dessa definieras som 

relationer för relationernas skull. Detta fenomen kan ses som en motreaktion på den 

traditionella synen på exempelvis äktenskap, där den typen av relation setts som ett medel för 

att nå ett mål (ekonomisk trygghet etcetera). Vidare har kärlek, sexualitet och äktenskap 

traditionellt sett varit starkt förknippade med varandra (ibid.). Rena relationer innebär 

emellertid att de förut så starka banden mellan dessa företeelser klipps av, och både kärlek 

och sexualitet kan uttryckas utanför äktenskapets ramar. Individer kan numera ingå relationer 

enkom för relationernas skull, men också lämna desamma när dessa inte längre tillfredställer 

de behov eller fyller de funktioner som de tidigare gjort. Individens autonomi som tydliggörs i 

begreppet om rena relationer får således detsamma att framstå som ett symptom av den 

generella tendensen till individualisering i samhället. Beck (1986/1998: 165-166) noterar 

dock att ”[ä]ven om många ungdomar tvivlar på idealbilden av äktenskapet och familjen 

eftersträvar majoriteten av dem inte ett liv utan bindningar” (ibid., 167). De rena relationerna 

fyller funktionen av att bibehålla möjligheten att så att säga binda sig, utan att individens 

autonomi står på spel.

Låt oss, apropå rena relationer, återgå till en av paragraferna på Svenska kyrkan Västerås’ 

webbsida (SvK Västerås 2018a, min kurs.):

I Svenska kyrkan är vigseln öppen för alla par, oavsett kön och när i livet du vill ta steget att gifta dig. 
Det viktiga är att två människor säger ja till varandra – och till kärleken.
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Texten riktar sig väldigt tydligt till ett du. I ett samhälle präglat av rena relationer faller det sig 

självklart att det är individen specifikt som ska tilltalas i fråga om relationer eftersom det är 

denna och dennas preferenser som står i centrum. Vidare poängteras det att ”vigseln är öppen 

för alla par” (ibid.) vilket också rimmar väl med Giddens begrepp, eftersom han påpekar att 

rena relationer inte har någon specifik koppling till heterosexualitet (Giddens 1992: 63). Den 

rena relationen är enkel att ingå, kravlös och således inte heller förknippad med några 

särskilda tidsfrister, vilket Svenska kyrkan Västerås’ text blir ett eko av, genom att den påtalar 

att man kan gifta sig när som helst under livets gång.

Den rena relationen är emellertid inte problemfri. Giddens (ibid., 137) påpekar att det i 

dess själva struktur finns en motsägelse – för att denna kravlösa relation ska upprätthållas 

krävs ett engagemang, ett aktiv arbete från båda parter. Därmed framstår den rena relationen 

inte som särskilt kravlös längre. Giddens (ibid.) skriver:

To generate commitment and develop a shared history, an individual must give of herself to the other. 
That is, she must provide in word and deed, some kind of guarantees to the other that the relationship 
can be sustained for an indefinite period.

Ovanstående citat för tankarna till vigselritualen, eller till ”[a]tt frivilligt gå in i en livslång 

gemenskap” (SvK Västerås 2018a) och ”[a]tt lova varandra att göra allt för att den ska 

hålla” (ibid.). Vigselakten i Västerås erbjuder människor möjligheten att på ett både mytiskt 

och kraftfullt sätt, i ord och handling, förmedla ett budskap om trohet och självuppoffring 

utan att göra avkall på ideologin om individens frihet. Eftersom vigseln handlar om att ”säga 

ja till kärleken” (SvK Västerås 2018a), och kärleksbegreppet definierats som naturligt 

förknippat med frihet (jag kommer behandla kärleksbegreppet och redogöra för dess 

definition i ett kommande avsnitt), kan vigselakten ses som att säga ja till min frihet samtidigt 

som jag ändå kan uttrycka en vilja att engagera mig i en exklusiv relation.

Beck (1986/1998: 122-123) redogör för en annan motsägelse, nämligen en som uppstår i 

konsekvenserna av dagens individualisering. Denna motsägelse består av att ”den enskilda 

individen blir själv en reproduktionsenhet av det sociala i livsvärlden” (ibid., 123). För att 

finna trygghet i sin existens måste alltså individen anpassa sitt liv efter kollektivets spelregler. 

Detta har fått följder som institutionalisering och standardisering av levnadssätt (ibid.). Det är 

trots allt fortfarande så att människor vill ingå relationer och leva tillsammans, och det är 

också fortfarande så att det hör till kollektivets spelregler att sådana initiativ uppmärksammas 
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med pompa och ståt. I ett samhälle präglat av individualisering måste emellertid allting vara 

anpassningsbart för individen (vare sig det rör sig om att köpa en ny telefon eller ordna en 

vigsel) och allting måste vara tillgängligt när individen vill (vare sig det rör sig om att skaffa 

sig en ny frisyr eller en ny livskamrat). Personlig anpassning och drop-in är dagens standard. 

Ideologin om individens frihet, som Svenska kyrkan Västerås på ett mytiskt sätt förmedlar, får 

en vigsel i Västerås att framstå som ett sätt att hantera den motsägelsefulla individualisering 

av samhället som bland andra Beck beskriver.

Genom att föra ett resonemang om så kallade krux vill jag nu visa hur det enskilda tecknet 

kärlek kan få en specifik betydelse när det som form influeras av ett begrepp, och således 

också visa hur begrepp och form samspelar för att vissa definitioner av tecken ska framstå 

som mer naturliga än andra. Svenska kyrkan Västerås använder ordet kärlek på ett sätt som 

gör att ordet både harmonierar med och förstärker myten om individens frihet.

Vad är kärlek?
Kruxbegreppet är hämtat från Durant (2010: 27, 76) och syftar i det här fallet på specifika ord 

eller fraser vars mening eller betydelse kan bli föremål för debatt. Ett sådan krux kan vara 

ordet kärlek. Det förekommer ofta i de texter som den här uppsatsen undersöker, och kan på 

många sätt betraktas som ett slags rubrik för Svenska kyrkans verksamhet. Den relevanta 

frågan i det här sammanhanget är huruvida kärlek ska ses ur ett kollektivistiskt eller ur ett 

individualistiskt perspektiv; innebär kärleksbegreppets mening ett bejakande av individen 

eller av kollektivet?

För att myten om individens frihet ska upprätthållas krävs det att tecknet kärlek uppfattas 

ur det individualistiska perspektivet, nämligen som ett bejakande och bekräftande av en 

människas frihet, inklusive frihet från särskilda (betungande) krav; kollektivets normer får 

inte begränsa individen; jag måste prioriteras. Följande citat ur Nya Testamentet kan 

emellertid ställa till problem för en definition som låter kärleken prioritera jaget:

Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för 
bröderna. (Första Johannesbrevet 3:16)
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. (Johannes 15:13)

Här påpekar författaren att det är genom självuppoffringen – genom det att prioritera någon 

annan framför mig själv – som kärleken blir uppenbarad. Vidare uttrycks ett krav, en 
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skyldighet, för (åtminstone) dem som bekänner sig som Jesu efterföljare att ge sitt liv för 

andra. I denna kontext definieras alltså ordet kärlek på ett radikalt annorlunda sätt än 

definitionen som markerar individens frihet: kärlek innebär i en biblisk kontext att prioritera 

någon annan snarare än sig själv. Kärleken ses ur en kollektivistisk synvinkel, och den är 

således inte heller kravlös. Om en person med kristen trosuppfattning – eller med kunskap om 

och sympati för hur kärlek kontextualiseras i bibliska sammanhang – läser Svenska kyrkan 

Västerås’ text är det sannolikt att hen tillför den här uppfattningen i sitt meningsskapande; 

Durant (2010: 72) poängterar uttolkarens roll i formationen av mening, som en kontrast mot 

tanken om att betydelser skulle vara helt och hållet inherenta i tecknen. Sker en kollektivistisk 

tolkning utgör kärleksbegreppet en direkt motsättning mot ideologin om individens frihet. 

Därför är det viktigt att Svenska kyrkan Västerås’ texter läses på ett specifikt sätt, att vissa 

tolkningar premieras framför andra.

Durant (ibid., 85-86) påpekar att så fort ett ord används i en specifik situation, avvisar det 

somliga betydelser medan det attraherar andra; vilka slutsatser en läsare drar om en texts eller 

ett teckens innebörd är avhängigt av kontexten. Detta påminner om den semiotiska principen 

om att tecken får sin mening delvis genom dess förhållande till andra tecken, vilket Durant 

(ibid., 68) ger exempel på i sin bok. Bignell (1997/2002: 13-14) lyfter också detta, och 

påpekar värdet av att analysera sekvensen för lingvistiska tecken i ett givet sammanhang. Låt 

oss därför granska följande mening (SvK Västerås Pride):

Välkommen på en inkluderande mässa som firar mångfalden och kärleken. Prideflaggan läggs över 
altaret och katedralen lyser upp i regnbågens färger. Visartisten och feministen Tina Wilhlelmsson [!] 
och VFK, Västerås Feministiska kör, medverkar. Predikan av Rebecka Tudor.

Följande tecken – och dess ordningsföljd – är värda att notera: inkluderande, mångfalden, 

kärleken, prideflaggan, feministen. Tecknet kärlek föregås av två stycken tecken som 

betecknar dels ett kollektiv (inkluderande) och dels många diskreta enheter (mångfalden). 

Därefter följer två tecken som betecknar olika typer av identitetspolitiska rörelser 

(prideflaggan och feministen). Kombinationen av ett tecken som betecknar många diskreta 

enheter och två tecken som betecknar identitetspolitiska rörelser gynnar ett individualistiskt 

perspektiv, eftersom enskilda enheters identitet betonas. Dessa tre tecken får tecknet som 

betecknar kollektivet att definieras som ett icke-exklusivt sådant; alla individer ska få plats 

inom detta kollektiv. Kärleken är placerad mitt i denna sekvens, och tecknen runtomkring blir 
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således en form av ram för kärleken. Durant (2010: 86) skriver, som sagt, att så fort ett ord 

används i en given situation blir det mer resistent mot ett brett utbud av tolkningar, men 

samtidigt aktualiseras kontextuellt specifik kunskap hos läsaren, och ordet i fråga börjar 

därför dra till sig särskilda betydelser som det inte nödvändigtvis förknippats lika starkt med i 

andra sammanhang. I det här fallet får kärleken en väldigt tydlig identitetsrelaterad betydelse. 

Detta sker genom inramningen av övriga tecken som förknippas med identitet på olika sätt. 

Svenska kyrkan Västerås skriver att ”[v]i firar Regnbågsmässa för att Guds kärlek gäller oss 

alla” (SvK Västerås Pride, min kurs.) – oavsett identitet – och på frågan om vad Prideparaden 

är skriver man (ibid.) följande:

Prideparaden är en glädjefylld och färgglad manifestation av kärlek och frihet, samt en demonstration 
för allas rätt att älska den man vill.

Formuleringen om ”allas rätt att älska den man vill” (ibid.) ger emfas åt individens rätt till 

autonomi, samtidigt som den också förstärker länken mellan kärlek och identitetsfrågor. 

Genom att använda ordet och framstår för övrigt avsaknaden av motsättning mellan kärlek 

och frihet särskilt tydligt; det är helt naturligt och självklart att gruppera dem, de hör ihop. 

Vidare markeras länken mellan kärleksbegreppet och sexuell läggning särskilt starkt, eftersom 

Priderörelsen fokuserar på frågor om mänskliga rättigheter utifrån just sexuell läggning. 

Denna länk blir tydlig bland annat i rubriken för texten: Pride – för kärleken (SvK Västerås 

Pride). Ordet kärlek handlar därför nu främst om sexualitet och om den exklusiva relationen 

mellan två individer, snarare än om att vara något som skapar sammanhållning för ett större 

kollektiv. Eftersom sexuell läggning är något som berör individen snarare än kollektivet, och 

det är individens rätt att agera på sin sexuella läggning man demonstrerar för, präglas Svenska 

kyrkan Västerås (ibid.) text av ett individualistiskt perspektiv. Den romantiska aspekten i 

kärleksbegreppet prioriteras också högre än andra. Man skriver att ”[d]et är naturligt att ha 

drop-in vigslar under Pride, eftersom Pride är en festival som handlar om kärlek” (ibid.). 

Emfasen som sker i och med ordet naturligt positionerar läsaren på ett sätt som gör att hen 

förväntas i första hand förknippa ordet kärlek med romantik, snarare än exempelvis 

medmänsklighet eller självuppoffring på icke-romantisk grund.

Kärlek är alltså relevant främst inom romantiska relationer, snarare än som ett uttryck för 

allmän medmänsklighet. En definitionsmässig skillnad framstår därmed mellan Svenska 

kyrkan Västerås’ användning av kärleksbegreppet och hur det används i många bibliska 
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texter, och det är just kontexten som avgör skillnaden. Formuleringen ”[a]llas rätt att älska 

den man vill” (ibid., min kurs.) betonar individens självbestämmande och rätt att göra sina 

egna val, och den kan upplevas som en kontrast i jämförelse med följande citat:

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag [Jesus] säger er: 
älska era fiender och be för dem som förföljer er. (Matteus 5:43-44)

I ovanstående textutdrag antyds ingen selektivitet, vad personer som kan vara föremål för 

kärlek beträffar. Tvärtom uppmanas läsaren att älska alla, och alltså inte bara den man vill. 

Men evangeliernas ursprungskontext gör det emellertid tydligt att det inte är den romantiska 

definitionen av kärlek som används här, utan författaren talar om kärlek i medmänsklig 

bemärkelse: kärlek är något som för kollektivet samman. I och med hur kärleksbegreppet 

kontextualiseras i Svenska kyrkan Västerås’ text om Pride (SvK Västerås Pride) står det också 

klart att de å sin sida inte använder kärleksbegreppet på ovanstående sätt, utan att de här 

specifikt åkallar dess romantiska bemärkelse, och låter den definitionen få överhanden. En 

viss tolkning av kärleksbegreppet premieras medan andra inte belyses; det mytiska begreppet, 

vilket formen mottager, belyser tecknet ur en viss vinkel men inte ur andra.

Vänligen observera att kärleksbegreppet på meningsnivå (det första semiotiska planet) 

inte förändrats. Svenska Akademiens ordlista definierar kärlek som en "stark, osjälvisk 

vänskap" (Svenska 2018) och när Svenska kyrkan Västerås (SvK Västerås 2018a) exempelvis 

skriver, på sin sida om bröllop, att vigseln handlar om "att säga ja till kärleken", "[a]tt 

frivilligt gå in i en livslång gemenskap" och "[a]tt lova varandra att göra allt för att den ska 

hålla" så beskriver de något som skulle kunna betraktas som uttryck för just en stark, osjälvisk 

vänskap. Däremot betonas inte, som i fallet med Katolska kyrkans information om vigseln 

(KPN 2018b), att kärlek kräver "att människan sträcker sig utanför sig själv och ger av sig 

själv till andra". I dessa fall markeras den självuppoffrande aspekten. Vidare poängterar 

Katolska kyrkan (ibid.) att "[d]et är ur makarnas kärlek som familjen föds" och att makarna, 

genom att ta emot barn och bilda familj, "utför en uppgift som är av avgörande betydelse för 

samhällets och mänsklighetens fortbestånd". Medan Katolska kyrkan premierar ett 

kollektivistiskt perspektiv och belyser de krav som kärleken ställer på den människa som vill 

leva i den, ägnar Svenska kyrkan Västerås betydligt mindre textutrymme åt den aspekten, och 

prioriterar ett individualistiskt perspektiv. Båda institutioners användning av ordet kärlek 

ryms dock inom Svenska akademiens definition av kärleken som en stark, osjälvisk vänskap. 
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Myten om individens frihet, som präglar Svenska kyrkan Västerås, betonar emellertid den 

egna personens agens, och får denna betoning att framstå som mer naturlig än andra. 

Återigen: myten har inte förändrat något, endast förvrängt. Eftersom myten inte handgripligen 

tar tag i språket förblir den osynlig.

Sammanfattningsvis låter alltså det mytiska begreppet (om att individen inte ska 

begränsas av kollektivet) Svenska kyrkan Västerås tala om kärlek på ett sätt som framhåller 

en särskild definition av kärleksbegreppet (att det är jag som är i fokus snarare än någon 

annan, individen och inte kollektivet), men på ett sätt som gör att ingen skulle ifrågasätta det. 

Det upplevs som självklart. På det mytiska planet ser vi hur begreppet låter oss märka vissa 

betydelser i tecknet kärlek och förbise andra. Att Svenska kyrkan Västerås använder 

kärleksbegreppet på det här sättet legitimeras emellertid av ordets centrala roll i Bibeln. 

Svenska kyrkan nationellt skriver att ”[e]nligt luthersk tradition har Bibelns budskap, dess 

centrum och grundnorm en kritisk funktion gentemot traditionen. Bibelns grundnorm har 

formulerats i det dubbla kärleksbudet [att älska Gud och din nästa som dig själv]” (Svenska 

kyrkan 2018b). Eftersom det dubbla kärleksbudet definieras som en grundnorm kan kärleken 

ses som ett okränkbart värde. Svenska kyrkan poängterar emellertid att detta inte innebär ”att 

allting i kristen etik ’reduceras’ till kärleksbudet” (ibid.) och menar vidare att ”[f]örst i en 

kreativ dialog mellan Bibeln, traditionen och nutida människors upplevelser och erfarenheter 

blir bibeltexterna ett verkligt tilltal” (ibid.). Texterna på Svenska kyrkan Västerås’ webbplats 

antyder att de sätter ett stort värde på den dialogen.

Individen i risksamhället
Barthes (1957/2013: 230) skriver att en hel bok kan ses som betecknare för ett enda begrepp, i 

syfte att exemplifiera att det kan finnas många olika uttryck för ett och samma innehåll; ett 

mytiskt begrepp kan ha flera olika former. På så sätt kan alla analyserade texter från Svenska 

kyrkan Västerås’ webbplats ses som flera former för ett och samma begrepp. I alla texter som 

den här uppsatsen behandlar får individen och dennas preferenser diskursivt hög status. 

Tillsammans utgör de olika texterna former som i sin helhet betecknar myten om individens 

frihet. Jag ämnar nu visa detta genom att analysera Svenska kyrkan Västerås’ texter om dop, 

konfirmation och begravning.

Jag har i tidigare avsnitt om vigsel och Pride visat hur Svenska kyrkan Västerås 

kontextualiserat kärleksbegreppet som naturligt förknippat med bejakandet av individuell 
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frihet, och med frågan om individuell identitet. Tack vare den intertextualitet (jfr Ledin & 

Moberg, 2010: 155) som uppstår mellan texterna på Svenska kyrkan Västerås’ webbplats – i 

kraft av att de helt enkelt hör till en och samma webbplats – blir den definitionen relevant 

även i texten om dop. Det står att "[d]u är alltid älskad" (SvK Västerås 2018b) – ordet alltid 

implicerar en fortsättning: oavsett vad du gör eller vad som händer med dig. Det rör sig 

således om en villkorslös kärlek, som innebär att individen är fri att leva sitt liv så som hen 

vill utan att hen någonsin riskerar att falla utanför rollen som objekt för kärlek. Den mening 

som avslutar texten, "[d]u är älskad som du är" (ibid., min kurs.), markerar att individen inte 

behöver anpassa sig efter kollektivets normer och konventioner – du är inte älskad på grund 

av vad du gör, utan som du är. Budskapet om den villkorslösa kärleken är centralt i den 

kristna övertygelsen, vilket ger Svenska kyrkan Västerås’ användning av kärleksbegreppet – i 

egenskap av just kyrka – legitimitet. I Första Johannesbrevet 4:10 står det att "[d]etta är 

kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss" och i detta positioneras också 

människan som objekt (mottagare) för kärlek, och kärleken beskrivs som oberoende av 

människans handlingar. Det här harmonierar väl med hur kärleksbegreppet används i texten 

om dop (SvK Västerås 2018b). Det mytiska begreppet om individens frihet låter alltså 

tvåtusen år av tro och tradition bevaras helt och hållet intakt, samtidigt som mytens 

egenskaper lämnar utrymme för en nutida och samhällsmässigt specifik ideologi.

Beck (1986/1998: 213) framhåller det faktum att det finns inneboende motsägelser i 

individualiseringsprocessen. Även om människor inte längre tvingas anpassa sig till 

"traditionella bindningar och försörjningsrelationer" (ibid.) reses nu andra krav, nämligen de 

som "ställs på arbetsmarknaden och i en tillvaro som konsument, med den standardisering och 

de kontroller som detta medför" (ibid.). Individen är alltså inte helt frigjord från kollektivet, 

utan tvingas fortfarande förhålla sig till det men på nya sätt. Denna spänning mellan individ 

och kollektiv finns också på Svenska kyrkan Västerås’ webbsida. När de (SvK Västerås 

2018b, mina kurs.) skriver "[t]radition, tro eller en möjlighet att samlas till fest och tack för 

en ny familjemedlem" lyfts kollektivet fram, samtidigt som det ständigt återkommande temat 

om möjligheten att personligt anpassa dopgudstjänsten framhäver individen. Kollektivets 

potentiellt negativa inverkan på individens autonomi neutraliseras emellertid med hjälp av 

den inramning som kärleksbegreppet tillför; dopet är ett medel för individen att bli en del av 

kollektivet – att känna samhörighet – utan att för den sakens skull göra avkall på den 

individuella friheten, eftersom kärleksbegreppet definierats som ett bejakande av individens 
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fri- och rättigheter. Kärleken fyller därmed en viktig funktion i denna ekvation. Vidare kan 

dopet ses som ett uttryck för en ”solidaritet av rädsla” (Beck, 1986/1998: 69), vilken 

kännetecknar risksamhället. Citatet ur Christina Lövestams psalm, ”[i]ngenting i världen kan 

skilja ifrån människan kärleken som dopet bär” (SvK Västerås 2018b) markerar att oavsett 

vilka risker världen utanför innebär, så är den kärlek som individen mottager i dopet 

beständig. Rädslan för den värld som (i många fall) det nyfödda barnet ska ge sig ut i 

bekräftas, men den kollektivistiska aspekten som dopet också ger uttryck för framhäver 

solidariteten inför denna rädsla.

Ett återkommande tema i texterna om konfirmation och ungdomsverksamhet kan 

sägas vara identitetsproduktion. Blivande konfirmander uppmuntras att tro på sig själva, 

skapa sina egna svar och låta själva konfirmandtiden bli en form av identitetsskapande genom 

att profilera den på olika sätt. Detta kan förstås mot bakgrund av Becks (1986/1998: 159) 

observation:

Idag är det många som talar i andra, med nödvändighet vagare ordalag om att ”förverkliga sig själva”, 
”finna sitt eget, sanna jag”, som ”inte vill fastna” och som har ”personlig utveckling” som målsättning. 
[…] Förändringen är tydligast hos den yngre generationen […].

I ett samhälle präglat av individualisering blir också den individuella identiteten ett viktigt 

projekt (utöver individens del av en kollektiv identitet). Beck (ibid.) skriver att 

”[k]onsekvensen av detta är att människan allt mer hamnar i en ond cirkel av tvivel på och 

ifrågasättande av sig själv och jakt på bekräftelse”, vilket Svenska kyrkan Västerås (SvK 

Västerås 2018d) tycks vara medvetna om, då de uppmanar sina blivande konfirmander att tro 

på sig själva. Deras inställning kan även ses som ett symptom av det som Giddens 

(2003/2010: 57) beskriver: ”[j]agidentiteten är något som måste skapas och återskapas i en 

mer aktiv utsträckning än tidigare”, och han fortsätter genom att notera den växande 

populariteten hos terapeutiska och rådgivande instanser. Svenska kyrkan Västerås kan ses som 

en sådan instans, vilket jag också återkommer till i ett stycke om begravningar.

Vidare noterar Beck (ibid., 218) att individualisering leder till ”att livet blir mer 

’självreflexivt’; det socialt förutbestämda levnadsloppet förvandlas till ett liv som man själv 

skapar” och att ”[i] det individualiserade samhället måste individen, för att inte ständigt 

förfördelas, lära sig att betrakta sig själv som centrum för sina handlingar, som ett 

planeringskontor för sitt eget liv” (ibid., 219). Svenska kyrkan Västerås uppmuntrar ett sådant 
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perspektiv med emfas: vad som erbjuds blivande konfirmander är en möjlighet att (inom 

ramarna för kyrkans verksamhet) lägga bitarna i det pussel som ska komma att bli individens 

liv – och det är individen själv som både väljer bitarna och hur de ska sammanfogas. Man 

måste inte vara med på allt och man behöver inte tro på Gud.

”Hos oss är du välkommen precis som du är” (ibid., mina kurs.) förmedlar myten om det 

icke-exklusiva och icke-normativa kollektivet. Individen (du) är välkommen till kollektivet 

(oss) utan att behöva anpassa sig efter några särskilda konventioner. Länken till 

kärleksbegreppet är inte svag; i texten om Pride (SvK Västerås Pride) uppmanar man de som 

vill ta del av möjligheten till drop in-vigsel att komma ”som ni är”, och Caroline Khylbäck 

förklarar att ”Guds kärlek gäller oss alla, oavsett vem vi är, var vi kommer ifrån, vilken 

sexuell läggning eller könsidentitet vi har” (ibid.). Och som sagt, till ungdomsverksamheten 

är man också välkommen precis som man är. Den villkorslösa kärleken sipprar således 

igenom även i texten om konfirmation, utan att explicita tecken som kärlek förekommer.

I texten om begravning uttrycks en vilja att hjälpa och att vara ett stöd för den närmast 

anhöriga. Detta kan förstås mot Becks (1986/1998: 106) resonemang om rädsla: i 

risksamhället blir förmågan att hantera rädsla och otrygghet av yttersta vikt, vilket ställer 

större krav på de olika typer av institutioner som arbetar med detta (utbildning, terapi och 

politik). Svenska kyrkan kan sägas vara en sådan institution, på det terapeutiska planet. 

Risken att en gång dö ter sig än så länge oundviklig, men Svenska kyrkan Västerås (SvK 

Västerås 2018e) erbjuder åtminstone möjligheten till ”en akt av kärlek och respekt för den 

som vi förlorat” och de påpekar att begravningsgudstjänsten också är ”något att hämta kraft ur 

för anhöriga”. Svenska kyrkan tillför en sorts stabilitet i en otrygg situation. Vidare kan också 

begravningen, precis som i fallet med dop, ses som ett uttryck för en solidaritet av rädsla (för 

att tala med Beck) eftersom människor samlas kring något som många känner en rädsla inför: 

döden.

Sammanfattningsvis kan alltså de kyrkliga ritualerna ses som medel för individen att 

hantera det samhälle vi nu befinner oss i, vare sig det handlar om att "finna sig själv", känna 

samhörighet utan att ge upp sin egen frihet eller att hantera rädslor och osäkerheter. Vidare 

kan också Svenska kyrkan Västerås' ritualer i nuvarande form betraktas som uttryck för 

samhällelig individualisering.
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ISTÄLLET FÖR KUNGEN?

Den här uppsatsen kan konstatera följande: det går att skönja en anpassning från Svenska 

kyrkan Västerås’ håll till det individualiserade samhälle som bland andra Beck (1986/1998) 

och Giddens (1992, 2003/2010) beskriver. Myten om individens frihet präglar texterna från 

Västerås. De olika ritualerna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) presenteras på ett 

sådant sätt att det teologiska innehållet prioriteras lägre, till förmån för logistik och praktiska 

frågor. Detta kan givetvis vara ett uttryck för en vilja att kommunicera strategiskt: det är 

viktigt att den som läser texten om exempelvis dop får veta hur ritualen går till och hur hen 

gör för att boka tid och plats; man vill inte överösa de nyblivna föräldrarna med teologiska 

resonemang, utan vara välkomnande; man vill inte skrämma iväg den förvirrade tonåringen 

som helst vill undvika läger, men som ändå funderar på det där med konfirmation; man vill 

motarbeta stereotypa föreställningar om kyrkans inställning till homosexualitet, och utöver sin 

kommunikation om just ritualer vill Svenska kyrkan förmedla att man är med i samhällets 

uppmärksammande av identitetspolitiska frågor. Det kan finnas många anledningar till att 

Svenska kyrkan Västerås skriver som de gör på sin webbplats. Oavsett framstår man 

onekligen som öppen och välkomnande, och som modern – kanske till och med postmodern.

Men om det explicit religiösa fått mindre fokus, har då kyrkan förlorat sin roll i 

samhället? Nej, det behöver inte vara så. Kyrkan tycks ha en dragningskraft i dess förmåga att 

tillföra ceremonialitet och högtidlighet till minnesvärda stunder. Möjligen skulle detta kunna 

diskuteras i termer av att kyrkan har ett stort ceremoniellt kapital (jfr Broady, 1988, apropå 

hans redogörelse för den bourdieuska sociologin som handlar om olika typer av kapital). När 

Kristianstad i Skåne firade 400 år som stad bjöds den svenske kungen in för att hålla tal 

(Kungahuset 2018), vilket kan ses som ett sätt att på ett särskilt högtidligt sätt markera 

Kristianstads historia och framtid, eller att förhöja den ceremoniella aspekten av 

evenemanget. Det kan också finnas en efterfrågan på ceremonialitet i enskilda människors liv, 

och Svenska kyrkan är mer tillgänglig än kungafamiljen – kyrkan har ju till och med drop-in 

ibland. Istället för att vigas av kungen med pompa och ståt kan det tidlösa kyrkorummet med 

lätthet tillföra samma anda av högtidlighet. Ur detta perspektiv skulle man numera kunna se 

Svenska kyrkan som en skalinstitution (jfr Giddens, 2003/2010: 66) i vilken man på olika sätt 

kan fira individens frihet under särdeles högtidliga former. I det individualiserade samhället 

uttrycker Svenska kyrkan en vilja att möta människor och deras efterfrågan på ceremonier och 
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ritualer för att markera milstolpar i livet.

Svenska kyrkan möter också människors terapeutiska behov. I ett samhälle som ständigt 

påminner om vikten av att hitta sig själv och förverkliga sig själv kan det vara svårt att veta 

vilken riktning man ska gå i, när kompassnålen befinner sig i ett läge av konstant rotation och 

alla traditionella kartor tycks vara daterade. I synnerhet Svenska kyrkan Västerås’ texter om 

konfirmation för tankarna åt det här hållet. Ur detta perspektiv blir Svenska kyrkan någon 

form av kollega till alla de kuratorer, psykologer och karriärcoacher som det övriga samhället 

har att erbjuda.

Möjligen skulle man kunna se Svenska kyrkan Västerås som ett steg på vägen mot en 

postmodern kyrka; en arena för den socialkonstruktivistiskt lagda människan att skapa sig 

själv och sin verklighet, och att bekräfta sig själv inför sig själv och det icke-exklusiva 

kollektivet. Möjligen är också detta att ta i. Än så länge tycks just Västerås vara ett unikt 

exempel på detta fenomen, men Svenska kyrkan nationellt har trots allt låtit dörrarna stå 

öppna för en sådan utveckling. Det som blivit uppenbart i denna analys är att när samhället 

förändras, förändras även Svenska kyrkan. Det sker inte överallt och på en gång, men det 

tycks finnas pionjärer på lokal nivå som vill ta med kyrkan in i det postmoderna samhället.

Den låga halten teologi på Svenska kyrkan Västerås’ webbplats, i förhållande till andra 

församlingar, ter sig vara en tämligen naturlig följd av den postmoderna riktningen. Den 

kristna övertygelsen, dess historia, teologi och idétradition kan endast presenteras i den mån 

den inte inkräktar på individualiseringen som råder i övriga samhället. Men på samma sätt 

som identitetsproduktion är av yttersta vikt för individen, är den också det för Svenska kyrkan 

Västerås; man gör inte avkall på identiteten som kristen kyrka – tvärtom. Här spelar 

kärleksbegreppet en central roll. Kärleken används som ett okränkbart värde som därför inte 

heller kan ifrågasättas. Med kärleken som rubrik kan Svenska kyrkan Västerås på ett kraftfullt 

sätt anknyta till den kristna tron och dess historia, samtidigt som kärleken kan legitimera 

myten om individens frihet, och låta kyrkan vara en del av det postmoderna samhället. Och i 

det postmoderna samhället behöver du inte tro eller tycka på något speciellt sätt. Därför kan 

vi ställa frågan: vilken konfatyp är du?
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