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1. Inledning
”Döden, döden, döden.”
Med dessa tre ord inledde Astrid Lindgren sitt dagliga telefonsamtal med sina systrar, som ett sätt
att benämna det värsta och oundvikliga.1 Lindgren hanterar här vetskapen om sin dödlighet genom
att helt enkelt nämna ordet och på så sätt bejaka dödens existens. Ett annat sätt att förhålla sig till
döden är genom begravningsritualen. Mänskliga gemenskaper har i alla tider samlats kring den som
avlidit och med olika typer av ceremonier gestaltat detta avslut. När döden står för dörren blir det
ofta tydligt vad vi anser vara viktigt i livet. En livsåskådning och en människosyn blir enligt min
mening oavsett om den är uttalad eller inte manifesterad i hur vi talar om den vi har förlorat.
Begravningsritualen representerar framförallt förlusten av en annan människa, men kan även bli en
påminnelse om vår egen dödlighet och vad det innebär att vara människa.

Döden kan antingen ses som en helt naturlig del av livet eller som en anomali som på något sätt
måste besegras.2 Kan formuleringarna i begravningsritualen förbereda oss inför döden och i
slutändan på något sätt besegra den? Det sägs att ord är makt, och jag vill i denna studie undersöka
hur Svenska kyrkan och Humanisterna i begravningsritualen talar om döden. Närmare bestämt hur
det i ritualen på något sätt konstrueras formuleringar om något så objektivt negativt med syfte att
trots omständigheterna transformera detta tillfälle till något med positiva konsekvenser.3 Ett
exempel på en sådan transformation är när Derrida talar om dödens gåva. Denna gåva innebär att
människan utifrån vissheten om sin ändlighet får sin unika subjektivitet och ett oreducerbart
ansvar.4 Genom att tänka på och möta döden skapas således en positiv konsekvens av dödens
existens.

Astrid Lindgren Company, Ålderdomen och döden, 2019, https://www.astridlindgren.com/sv/astrid-lindgren/
alderdomen-och-doden, (hämtad 26 april 2019)
1

Stenqvist, Catharine ”Människan sedd i sin ändlighet”, i Människan sedd: Genom olika vetenskapliga prismor, Nya
Doxa, Nora, 2011, s.128
2

Döden och förlusten av en människa stipuleras i denna studie som något negativt. Det kan givetvis finnas fall där
döden kan upplevas annorlunda, till exempel som en befrielse vid fysisk eller psykisk smärta, samt fall där förlusten
av någon inte nödvändigtvis är något som upplevs negativt.
3

4

Stenqvist, Catharine, ”Människan sedd i sin ändlighet” s.133
3

Jag ska i denna studie undersöka hur Svenska kyrkans och Humanisternas föreslagna formuleringar
till begravningstalet i respektive ceremonibok kan fungera som en mänsklig och språklig
manifestation av hopp. Sociologen och teologen Douglas Davies beskriver sådana formuleringar
som ”Words against death”, vilket jag fortsättningsvis översätter med ord mot döden.5 Dessa ord
blir möjliga då vi i begravningsritualen vidrör det som Davies kallar ”djupet” och överlever detta.
Utifrån detta möte kan ett språkligt och mänskligt hopp manifesteras trots omständigheterna.6
Djupet som begrepp är givetvis mångtydigt men fungerar här som en beskrivning av människans
maktlöshet och sorg inför förlusten av en vän. Att överleva mötet med djupet innebär då att döden
inte fått sista ordet och därför kan dessa språkliga och mänskliga manifestationer av hopp komma
till. Känslor av maktlöshet, sorg och tvivel i kombination med tacksamhet och hopp ger enligt mig
begravningen som ritual en tyngd som är svår att finna någon annanstans. Den arena
begravningsritualen utgör blir därför ett passande studieobjekt där jag genom att studera
formuleringarna kan klargöra vilken människosyn som gestaltas.
Titeln hämtar jag från radioprogrammet sommar i P1 där författaren PO Enqvist säger: ”En dag ska
vi dö, men alla andra dagar ska vi leva.”7 Det finns något djupt mänskligt i att vara rädd för döden,
men att i denna rädsla samtidigt kunna se tillvaron som en gåva. I begravningsritualen blir denna
dubbelhet påtagligt närvarande. Någon har dött, men vi samlas och reflekterar kring livet. Detta
korta citat av Enqvist sätter fingret på vad denna undersökning ämnar studera. Döden står i fokus
för både teori och material men analysens strålkastarljus riktas mot alla andra dagar, de dagar vi ska
leva.

Jag väljer att studera döden i relation till begravningsritualen utifrån tre anledningar. Den första är
av akademiskt intresse för livsåskådningar och dess uttryck. Det andra är som framtida ritualutövare
som präst i Svenska kyrkan och det tredje är en personlig existentiell nyfikenhet inför döden och
hur vi som människor förhåller oss till den.

5

Davies, Douglas J, Death, ritual and belief: The rhetoric of funerary rites, Bloomsbury Academic, London, 2017, s. 1

6

Davies, Douglas J, Theology of death, Continuum, London, 2008, s.20

Sveriges radio, Sommar i P1: med Per Olov Enqvist, 2009, https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/367171?programid=2071,
(hämtad 26 april 2019)
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1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna undersökning är att utifrån formuleringarna i talet om den avlidne i Svenska
kyrkans begravningsritual och ordningen för begravning i Humanisternas ceremonibok klarlägga
vilken människosyn som gestaltas i ritualen och hur ”ord mot döden” konstrueras utifrån denna.
Genom undersökningen klargörs hur respektive begravningsritual förhåller sig till något så negativt
som döden genom att utgöra en mänsklig och språklig manifestation av hopp (ord mot döden). Det
finns på förhand uppenbara skillnader dessa livsåskådningar emellan, till exempel att den ena är
ateistisk och den andra teistisk. I uppsatsen diskuteras dessa skillnader, men den teori och metod
som används möjliggör också en diskussion om mindre uppenbara likheter.

Som konstaterat i inledningen verkar ett avslut via någon slags begravningsceremoni vara något
allmänmänskligt. Utifrån detta är det naturligtvis så att många teorier och definitioner har utvecklats
i relation till denna typ av ritual. Denna studie ämnar att förflytta fokuset från abstrakta idéer om
döden och istället fokusera på texten och vad som i begravningsritualen faktiskt sägs om och i
anknytning till döden. Det kan av akademiska skäl vara intressant med en sådan typ av
djupdykning. Dels eftersom det mig veterligen inte har gjorts en sådan komparativ studie mellan en
svenskkyrklig och humanistisk begravningsritual, och dels eftersom det av ritualen och människans
uppenbarliga behov av den finns mycket kvar att utforska. Det kan även finnas ett samhälleligt
intresse för en studie som denna eftersom samhället idag är pluralistiskt med otaliga livsåskådningar
som lever sida vid sida. Det finns ingen vedertagen idé om vad döden och dess konsekvenser är, och
denna studie ämnar presentera två av många sådana förhållningssätt som idag fungerar som
ramverk för ett stort antal av de begravningsritualer som utförs i Sverige idag.

Frågeställning
a)

Hur konstrueras ord mot döden i ritualerna, och vilken är relationen mellan dessa och den
människosyn som gestaltas?

b)

Vilka likheter och skillnader finns mellan ritualernas ord mot döden?

5

1.2 Teori
Ritualforskningen har tagit sig an att förklara allt ifrån evolutionära förklaringar av religionens
ursprung till de mer individuella och psykologiska aspekterna av ritualens funktion.8 Det
allmänmänskliga och utbredda bruket av begravningsritualen som ett återkommande fenomen i de
flesta kulturer har bidragit till en interdisciplinär och tvärvetenskaplig diskurs, vilket blir tydligt i
forskningsöversikten. Det finns ingen allomfattande och tillfredställande definition av vad en ritual
är. Ett sätt att angripa detta begrepp kan därför istället för att välja en definition vara att tala om
kategorier av definitioner.

En sådan typ av kategorisering kan vara att se ritualen som helig verksamhet, kommunikation, en
symbolisk handling och/eller en praxis.9 Framförallt intressant att ta fasta på i dessa kategorier är
det som kan tänkas vara gemensamt för begravningsritualen både i Svenska kyrkan och hos
Humanisterna. Detta skulle kunna vara ritualen som kommunikation där orden får en viss betydelse
och tyngd just eftersom de uttalas under en ritual. Studiet av ritualen som symbolisk handling är
också något som båda typer av riter skulle kunna kategoriseras under. Detta blir relevant för denna
undersökning då en symbolisk text öppnar för den typ av tolkning jag ska ägna mig åt.10 Även den
fjärde kategorin som beskriver ritualen som praxis är något som förenar dessa livsåskådningars
uttryck och styrker min ingång till undersökningen eftersom denna händelse då är något som både
bibehåller och skapar identitet samt att den som praxis blir ett utryck för respektive livsåskådning.

För att få det teoretiska ramverk jag behöver för att besvara frågeställningen har jag valt att arbeta
med Leslie Stevensons människosynsteori och Douglas Davies ritualteori. Stevensons teori ringar
in fyra komponenter en människosyn kan definieras utifrån vilka blir nödvändiga för att kunna
analysera hur materialet gestaltar en idé om vad en människa är. Dessa fyra komponenter består av
en metafysisk förståelse av hur världen fungerar, vad som är positivt och negativt för människan
och meningen/syftet med livet. Utifrån dessa ska jag se hur respektive livsåskådning konstruerar ord
mot döden i detta material. Davies teori använder jag som utgångspunkt för hur materialet
8

Bell, Catherine M, Ritual: perspectives and dimensions, Oxford University Press, New York, 1997, s.3

9

Hornborg, Anne-Christine, Ritualer: Teorier och tillämpning, Studentlitteratur, Lund, 2005, s.14-18

10

Jag återkommer till denna typ av tolkning i metoddelen.
6

formulerar ord mot döden som transformerar döden till någonting som eventuellt även kan få
positiva konsekvenser för de som deltar i ritualen och lyssnar till orden. Värt att poängtera är att
detta inte är en beteendevetenskaplig undersökning utan fokus ligger på texten och reflektioner
kring hur denna kan tolkas.

Ord mot döden
Davies menar att begravningsritualen innehåller formuleringar som syftar till att göra deltagarna
bättre förberedda inför både sitt liv och sin död, denna typ av formuleringar kallar han ord mot
döden. Begravningsritualen blir, enligt Davies, en arena för en mänsklig och språklig manifestation
av hopp. Med det avses att ord mot döden språkligt sett transformerar dödens konsekvenser till
något positivt. Denna transformation kommer till uttryck i ritualen både som kommunikation,
symbolisk handling och praxis.

Davies teori är att människan på något sätt måste förhålla sig till sin ändlighet och att hennes
självmedvetande en dag eventuellt upphör att existera. Davies teori blir användbar för mitt syfte
eftersom begravningsritualens formuleringar så tydligt gestaltar hur en specifik livsåskådning
förhåller sig till döden.11 Davies teori är tydligt fokuserad på religiösa kontexter och det blir
intressant att applicera samma teori i denna komparativa studie mellan en teistisk och en ateistisk
livsåskådning. Teorin formuleras utifrån sex antaganden som både förklarar människans behov av
dessa ord mot döden samt en idé om hur de fungerar. Dessa antaganden fungerar som underlag både
för min frågeställning och för en analysfråga.

Det första antagandet är att människan är självmedveten vilket både skapar problem och
möjligheter. Med detta menar Davies att det som gör människan unik även är det som leder till den
existentiella ångest dödens vetskap kan innebära. Det andra är att språket fungerar som en
manifestation av självmedvetandet, att det som gör människan unik inte bara är självmedvetandet
utan även förmågan att verbalt uttrycka det. Det tredje antagandet är att döden blir ett problem för
detta självmedvetande som på något sätt måste hanteras. Människan måste därför förhålla sig till att
hon lever och på samma sätt förhålla sig till att hon ska dö, och i och med självmedvetandet är hon
11

Davies, Douglas J, Death, ritual and belief: The rhetoric of funerary rites, s.10
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medveten om dödens oundviklighet.12 Det fjärde antagandet inleder en mer förklarande funktion av
syftet med dessa ord mot döden. Här menar Davies att språket utöver att vara en manifestation för
detta självmedvetande även kan fungera som ett viktigt svar på problemet som det eventuella
utslocknandet av självmedvetandet utgör, vilket blir ett svar på det tredje antagandet.13 Det är
utifrån vad vi säger om döden i begravningsritualen teorin om ord mot döden tar avstamp och en
viktig del av undersökningen blir att identifiera vilka formuleringar som gör detta och i så fall hur
dessa konstrueras. Det femte antagandet är att begravningsritualen ramar in denna respons och
således blir detta på många sätt begravningsritualens funktion, att vara en arena där ord mot döden
kan yttras och höras. Det sjätte och sista antagandet beskriver hur en människa genom att ha
hanterat förlust genom begravningsritualen blir bättre anpassade för sitt eget och för samhällets
överlevnad i världen.14 Det är detta sjätte antagande som jag tar fasta på i det teoretiska ramverket
då jag utifrån denna idé studerar exakt vilka positiva konsekvenser materialet konstruerar i ljuset av
döden. Vad jag kommer använda denna teori till är praktisk tillämpning. Davies funderar över dessa
formuleringar på en abstrakt nivå medan jag i denna studie använder idén och applicerar den på
dessa två begravningsritualer för att klargöra hur ord mot döden konstrueras och hur dessa relaterar
till den människosyn som gestaltas.

Ytterligare en idé av Davies som anknyter till ord mot döden blir fruktbar för undersökningen,
nämligen att människan kan ses som ett mikrokosmos och samhället som en samling av dessa
mikrokosmos. Kroppen kan i ljuset av detta tolkas som en materiel fysisk entitet medan samhället
som kropparna tillsammans utgör blir en abstrakt idé. Begravningsriter och språk om döden
markerar klyftan i denna paradox mellan eventuell social evighet och faktisk fysisk dödlighet.15
Begreppet social evighet åsyftar inte en faktisk evighet utan snarare en idé om att någonting av en
person lever vidare efter att hjärtat slutat slå. Denna sociala evighet kan variera i längd mellan olika
individer. Jag kommer till exempel med största sannolikhet ha en kortare social evighets-livslängd
än Barack Obama. Det blir utifrån tanken om människan som ett mikrokosmos möjligt att spåra

12

Davies, Douglas J, Death, ritual and belief: The rhetoric of funerary rites, s.1-2

13

Davies, Douglas J, Death, ritual and belief: The rhetoric of funerary rites, s.1-2

14

Davies, Douglas J, Death, ritual and belief: The rhetoric of funerary rites, s.1-2

15

Davies, Douglas J, Death, ritual and belief: The rhetoric of funerary rites, s.10
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vilka konsekvenser en persons död kan få för de som lämnas kvar och hur hur ord mot döden
konstrueras utifrån detta.

Människosyn
Stevenson presenterar i Ten Theories of Human Nature en teori som inbegriper fyra komponenter
som rimligtvis bör definieras då en människosyn formuleras. Den första komponenten är en
metafysisk bakgrundsförståelse av universum och människans plats i universum.16 Utifrån detta ska
jag försöka identifiera om materialet säger något om vilken bakgrundsförståelse av människans
plats i universum som gestaltas i respektive ritual, det kan exempelvis handla om hur döden
definieras. Något som på förhand kan konstateras vara uppenbart är skillnaden mellan
uppståndelsetro och frånvaro av sådan vilket ändå blir intressant att relatera till vilka ord mot döden
som konstrueras utifrån detta. Den andra komponenten är en idé om den mänskliga naturen i form
av generella och särskiljande påståenden om människan, om samhället och om de mänskliga
villkoren.17 Utifrån detta vill jag identifiera vad formuleringarna säger om det typiskt mänskliga och
i slutänden hur detta påverkar konstruktionen av ord mot döden. Den tredje komponenten är någon
slags diagnos av typiska defekter hos människan, en förklaring om vad som kan vara människans
problem och vad som tenderar att gå fel i det mänskliga livet och i samhället.18 Två exempel på
denna typ av diagnos i Stevensons fallstudier kan här belysa en sådan kategoris funktion. Den första
är människans problem enligt buddhismen vilket beskrivs som att livet av människan uppfattas som
lidande, och att lösning på detta är meditation och i slutändan Nirvana.19 Det andra exemplet är
utifrån en biblisk människosyn där diagnosen istället tolkas som en olydnad mot det förbund Gud
upprättat med människan, lösningen på detta problem blir att återupprätta relationen med Gud.20
Den fjärde och sista komponenten ska enligt Stevenson beskriva ett ideal om hur människan på
bästa sätt lever sitt liv, ett ideal som ger vägledning åt både individen och samhället.21 Ett exempel

Stevenson, Leslie, Haberman, David L, Ten theories of human nature: Confucianism, hinduism, the bible, Plato, Aristotle,
Kant, Marx, Freud, Sartre, Darwinian theories, Oxford University Press, New York, 2004, s 1
16

17

Stevenson, Leslie, Ten theories of human nature, s.2

18

Stevenson, Leslie, Ten theories of human nature, s.2

19

Stevenson, Leslie, Ten theories of human nature, s.60

20

Stevenson, Leslie, Ten theories of human nature, s.117

21

Stevenson, Leslie, Ten theories of human nature, s.2
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på denna typ av ideal från Stevensons studier är att det optimala mänskliga livet inom
konfucianismen är ett liv i självdisciplin och att handla osjälviskt. Denna sista aspekt relaterar i min
undersökning till hur materialet konstruerar detta ideal och uppgiften blir att söka dels efter tydliga
imperativ och dels efter de formuleringar som mellan raderna antyder ett idealt sätt att leva. Enligt
Jeffner innehåller en livsåskådning tre komponenter. Den första är teorier om människan och
världen. Den andra är ett centralt värderingsystem och den tredje en grundhållning.22 En idé om vad
människan är blir alltså en del av den tolkningsnyckel för livet som en livsåskådning kan vara. Jag
ska med hjälp av Stevensons människosynsteori klargöra den första komponenten i Jeffners
definition av en livsåskådning, nämligen den som innebär teorier om vad människan och världen
är. Därefter förs en diskussion och reflektion över hur ord mot döden formuleras utifrån dessa
teorier.

1.3 Metod och analysfrågor
Det teoretiska ramverket som utgörs av Stevensons och Davies teorier genererar fem analysfrågor
som systematiskt får intervjua materialet. De fyra första frågorna utgår från Stevensons teori om
komponenter som kan ingå i en människosyn, den femte frågan relaterar till Davies teori om hur
människan i begravningsritualen språkligt manifesterar hopp. Utifrån svaren på denna analys ska
jag diskutera eventuella likheter och skillnader i hur materialet konstruerar ord mot döden.

Materialet som ligger till grund för denna undersökning är formuleringar som skrivits som förslag
till begravningstalet i respektive ritual. Texterna jag analyserar är alltså inte skrivna i syfte att
besvara de frågor om människosyn eller ord mot döden som jag ställer. Det jag då gör är vad
Grenholm kallar en rationell rekonstruktion av materialet, vilket innebär att i viss mån tillskriva
texterna en innebörd som inte uttryckligen formuleras. Syftet blir alltså att med en rekonstruktiv
tolkning försöka klargöra det som texten inte explicit uttrycker men ändå förmedlar.23 Metoden är
alltså en tolkande verksamhet utifrån teori och analysfrågor där den rimligaste tolkningen
eftersträvas, givetvis kan även andra tolkningar än de jag presenterar också vara rimliga.
Bråkenhielm, Carl-Reinhold (red.) Världsbild och mening: en empirisk studie av livsåskådningar i dagens Sverige, Nya
Doxa, Nora, 2001 s.10-12
22

Ekstrand, Thomas, ”Att tänka med det förflutna”, i Filosofiska metoder i praktiken, Acta Universitatis Upsaliensis,
Uppsala, 2018 s.96
23
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Davies begrepp ”ord mot döden” har ett religiöst fokus. För denna komparativa studie mellan ett
teistiskt och ateistiskt material krävs alltså ett instrument för att analysera båda dessa typer av
livsåskådningar. Ord mot döden definieras därför i denna undersökning som de ord som syftar till
att transformera dödens konsekvenser till något positivt. Ord mot döden som begrepp används alltså
i en bredare bemärkelse än bara de formuleringar som ifrågasätter dödens faktiska slutgiltighet.

Analysfrågor
För att genomföra min analys har jag formulerat fem analysfrågor:
1.

Hur förstår materialet människans plats i universum?

2.

Hur svarar materialet på frågan om vad en människa och det typiskt mänskliga är?

3.

Hur beskriver materialet det ofullkomliga i den mänskliga existensen?

4.

Hur beskriver materialet en ideal mänsklig tillvaro, inklusive frågan om ett yttersta
mål?

5.

På vilket sätt konstrueras ord mot döden i materialet i relation till människosynen
materialet uttrycker? (alltså i relation till svaren på fråga 1-4)

1.4 Val av material och avgränsning
Materialet i denna undersökning består av de delar som innefattar förslagen till formuleringar för
begravningsritual i Humanisternas ceremonibok (2016) och Svenska kyrkans kyrkohandbok (2017).
Det finns i båda böckerna både allmän information, ordningar och symbolhandlingar, men jag har
valt att avgränsa materialet till de formuleringar som fungerar som förslag till officiantens/prästens
tal under begravningsritualen. Denna avgränsning är både naturlig och nödvändig. Naturlig
eftersom de olika texterna i princip är skrivna för exakt samma syfte. Det finns givetvis markanta
skillnader, bland annat att formuleringarna i handboken är böner. Men i det stora hela så är de tänkta
att användas på samma sätt, nämligen i talet om den avlidne under begravningsritualen.
Nödvändigheten av avgränsningen består i att detta blir ett överskådligt och relevant material och
11

att det utifrån syftet och frågeställningen är fullt tillräckligt för att analysen ska kunna genomföras.
Jag har valt att i materialet inte använda mig av litteratur som beskriver en kristen och humanistisk
människosyn utan istället låta materialet tala för sig själv.

Viktigt att poängtera är att denna undersökning inte säger något allmänt om vad en kristen eller en
humanistisk människosyn är. Resultat kan utifrån valet av material och metod enbart basvara vilken
människosyn denna humanistiska och denna svenskkyrkliga begravningsritual kan återspegla samt
vilka ”ord mot döden” som konstrueras i just dessa. Detta kan förtydligas med att göra skillnad
mellan det partikulära och det universella. Denna studie ser endast till den partikulära kontexten och
gör inga universella anspråk.24

1.5 Forskningsöversikt
Ritualen är ett väl utforskat fenomen och perspektiven har varit många. Vid en materialsökning
framgår det interdisciplinära intresset tydligt. För att ta några exempel så har teologer,
beteendevetare, kulturvetare, psykologer och antropologer riktas sin uppmärksamhet mot ritens
funktion och betydelse. I denna översikt presenteras därför studier som på olika sätt relaterar till
min från olika forskningsområden.

Metcalf och Huntington har samlat ett stort antal antropologiska perspektiv relaterade till
dödsritualer i Celebrations of Death.25 Denna studie är intressant att nämna i sammanhanget då jag
delvis använder en antropologisk teori i min studie. En studie som likt mig genomför en komparativ
undersökning två begravningsritualer emellan är Religiös praxis i två församlingar - en jämförelse
mellan SvK och pingstkyrkan av Emma Kock. Hon gör här en jämförelse utifrån intervjuer där
begravningsritualen är en förrättning av många som avhandlas.26 En studie som fokuserar på
griftetalet som material är Från döden till sorgen. Griftetalets syfte och funktion i

Metcalf, Peter, Richard, Huntington, Celebrations of death: The anthropology of mortuary Ritual, Cambridge University
Press, Cambridge, 1991, s.10
24
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Kock, Emma, Religiös praxis i två församlingar - en jämförelse mellan SvK och pingstkyrkan, Självständigt arbete på
grundnivå (kandidatexamen), Linnéuniversitetet, Växsjö, 2013
26
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homiletikhistoriskt perspektiv av Oloph Bexell.27 Gemensamt är undersökandet av griftetalets
funktion men som titeln avslöjar gör Bexell detta ur ett homiletiskt perspektiv medan mitt är ett
livsåskådningsperspektiv. När det sociala kapitalet växlas in: Om begravningar och deltagandet i
begravningar av Göran Gustafsson är en religionssociologisk studie som utgår från 2200 intervjuer
med präster och relaterar till min undersökning i det att människosyn och sociala aspekter blir en
tydlig faktor i relation till begravningsritualen.28 Jan Olof Aggedal undersöker i sin avhandling
Griftetalet mellan trostolkning och livstydning på vilket sätt Lutherska präster i Svenska kyrkan och
Borgå stift i griftetalet formulerar trostolkningar och hur dessa relaterar till åhörarnas livstydningar.
Studien utgår från en omfattande samling av 305 griftetal.29 Materialet och frågeställningen är
besläktade med det jag utforskar, men skillnaden är att en kvalitativ studie som den Aggedal utför
naturligt blir dels individuell och dels kontextburen, medan jag istället studerar materialet som det
är formulerat i ceremoniböckerna. En annan studie som relaterar till denna men som görs inom
religionsbeteendevetenskap är utförd av Unni Wiig-Sandberg. I sin avhandling Den nödvändiga
riten? Om upplevelser av kvalitet i begravningsgudstjänsten undersöker hon vilken funktion den
kollektiva riten i allmänhet och begravningsritualen i synnerhet (så som den förvaltas av Svenska
kyrkan) har för individen och samhället i dagens Sverige. Detta görs utifrån liminalitetsteori
(tröskelteori) och med utgångspunkt hos de som tar del av riten är intresset ritens kvalité och
funktion.30 Detta är en liknande frågeställning i det att ritualens konsekvenser står i fokus men med
ett helt annat material och perspektiv. En annan studie med helt annan utgångspunkt men liknande
teorier är Ritualer: självförverkligande eller tvångsupprepning? av psykologen Carl Martin
Allwood. Han reflekterar här över ritualer som ”tillfälle till kommunikation, förändring och
självförverkligande”. I likhet med Davies idé om ”ord mot döden” presenterar han här fyra sätt på
vilket begravningsritualen kan ha en förändrande funktion för de som upplever den. Det första är att
skapa ett nytt sakförhållande, så kallade statusförändrande ritualer. Det andra är att i skarpt läge

Bexell, Oloph, ”Från döden till sorgen. Griftetalets syfte och funktion i homiletikhistoriskt perspektiv”, i Årsbok för
Svenskt gudstjänstliv, Volym 73, Elanders Gotab, Stockholm, 2015
27

Gustafsson, Göran, När det sociala kapitalet växlas in: Om begravningar och deltagandet i begravningar, Media-Tryck,
Lund, 2003
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Aggedal, Jan-Olof, Griftetalet mellan trostolkning och livstydning: En pastoralteologisk studie, Mediaprint, Uddevalla AB,
Uddevalla, 2003
29

Wiig-Sandberg, Unni, Den nödvändiga riten?: Om upplevelser av kvalitet i begravningsgudstjänsten, SLU Repro
Uppsala, Uppsala, 2006
30

13

förändra en tradition. Det tredje är förändringar ej sanktionerade av de som utför dem, men som kan
förändra riten om den upprepas. Det fjärde är oförutsedda händelser som får konsekvenser för
ritualen och hur den uppfattas.31 Tom F. Driver undersöker ur ett annorlunda perspektiv ritualen i
The Magic of Ritual: Our Need for Liberating Rites that Transform our Lives and our Communities.
I likhet med Davies och min undersökning driver Driver tesen att ritualen kan förändra individen
och samhället, men han gör detta ur ett kulturvetarperspektiv och utgår från att det finns en längtan
efter ritualer som manifesterar människans frihet.32 En text som på många sätt relaterar till denna
undersökning är Maria Essungers Litteratur och livsåskådningsfrågor - om den meningsskapande
döden. I denna diskuterar Essunger skönlitteraturens förmåga att beskriva döden som
meningsskapande och på så sätt se skönlitteraturen som meningsskapande.33 Den stora skillnaden
blir dock just materialvalet då Essunger studerar skönlitteratur medan jag studerar ritualer.

Vissa av dessa studier relaterar till min i det att de utforskar begravningsritualens funktion, men den
stora skillnaden är att dessa har beteendevetarperspektiv med ritens deltagare som primärt material
medan jag har ett livsåskådningsperspektiv med det skrivna ordet som enda material. Därför finns
här ett perspektiv att bidra med, särskilt med en komparativ studie mellan Svenska kyrkans och
Humanisternas begravningsritual.

2 En humanistisk begravningsritual
I ceremoniboken utgiven av Humanisterna 2016 presenteras föreslagna ordningar för
barnvälkomnande, vigsel, begravning och vuxenblivande. Den beskrivs som en bok med syfte att
bidra till skapandet av sekulära ceremonier, oavsett om dessa utförs av officiant från humanisterna
eller om den genomförs på annat vis.34 Ceremonier i livet är en uppföljare till Den svenska
högtidsboken (utgiven första gången 2000) och presenterar en aktuell bild av hur en sekulär

Allwood, Carl Martin, ”Ritualer: Självförverkligande eller tvångsupprepning?”, i Den rituella människan flervetenskapligt perspektiv, Linköping University Electronic Press, Linköping, 2010, s.108-109
31

Driver, Tom F, The magic of ritual: Our need for liberating rites that transform our lives and our communities,
HarperSanFrancisco, San Francisco, 1991
32

Essunger, Maria, ”Litteratur och livsåskådningsfrågor”, i Livet enligt människan: Om livsåskådningsforskning, Nya
Doxa, Nora 2013
33
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Humanisterna, Förbundsinformation http://humanisterna.se/nyheter/ceremonier-i-livet/, (hämtad 29 april 2019)
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humanistisk begravning gestaltas i Sverige.35 Det specifika material som ligger till fokus för denna
studie är de föreslagna formuleringarna för officiantens tal om den avlidne under
begravningsceremonin. Vissa formuleringar används återkommande under olika analysfrågor
eftersom de kan fylla olika funktioner i hur ord mot döden konstrueras och gestalta olika aspekter
av en människosyn.

2.1 Analys av Ceremonier i livet
1. Hur förstår materialet människans plats i universum?
Inledningen till begravningsdelen beskriver två intressanta aspekter som beskriver människans plats
i universum utifrån humanismen. Den första är att döden anses vara en del av naturens ordning och
ett slut på den individuella personligheten och att existensen upphör i och med att kroppen dör. Den
andra är ett avståndstagande från all typ av underordning under en högre makt vilket kan tolkas som
ett konstaterande av den mänskliga autonomin.36 Detta blir ett tydligt avståndstagande från den
dualism som färgat den västerländska kulturen sedan Platon författade Faidon och ett konstaterande
av människan som en materiel varelse med ändlig existens.37 Utöver denna metafysiska reflektion
kan människans plats i universum tolkas utifrån hur hon relaterar till andra människor. För detta
applicerar jag Davies teori om människan som ett mikrokosmos.38 Det finns ett antal formuleringar
i denna ceremonibok som manifesterar denna idé. Till exempel konstrueras följande:

”Men våra band ser olika ut. Somliga är starka, andra är svaga. Vi är alla bundna av
släktskap, kärlek eller vänskap genom att vi lever på samma plats eller samma land eller
helt enkelt därför att vi är en del av mänskligheten.39

35

Humanisterna, Förbundsinformation

Noréus, Anneli, Rune, Irene (red.), Ceremonier i livet: barnvälkomnande, vigsel, begravning, vuxenblivande, Santérus,
Stockholm, 2016, s.126
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Detta indikerar att människor hör ihop, inte bara genom familjeband utan även genom att vara del
av samma art, samma mänsklighet. En slags hierarki framkommer där sorgen drabbar de närmast
sörjande starkast, men delas av alla. Detta kan vara ett exempel på den sociala evighet som
samhället i form av abstrakt idé kan bli en konsekvens av.40 Ett ytterligare exempel på detta är: ”…
lever kvar i vårt minne och kommer att förbli en medlem i vår krets genom den inverkan hon haft
på oss och den roll hon spelat i våra liv.”41 Detta blir ett exempel på hur samhället som en samling
mikrokosmos förhåller sig till att ett av dessa slutar existera genom att låta sig påverkas av denna
person.

Sammanfattningsvis blir människans plats i universum som den återspeglas i dessa formuleringar
följande: Människan är en ändlig materiel varelse med fri vilja. Döden är slutet på den individuella
personligheten men genom att bli ihågkommen och i kraft av att kunna påverka samhället efter sin
död så existerar möjligheten för en social evighet där någonting av en person ändå kan leva vidare.
Det återspeglas även att människan relaterar till andra människor på ett unikt sätt som går utöver
biologiska gränser. En alternativ tolkning skulle kunna vara att dessa band människor emellan
skulle vara evolutionära produkter som delas av andra arter, men som jag tolkar materialet så verkar
det framstå som något unikt för människan.

2. Hur svarar materialet på frågan om vad en människa och det typiskt mänskliga är?
Vad som verkar vara typiskt mänskligt besvarades delvis i föregående fråga där det konstateras att
människan har en individuell personlighet och en fri vilja. Den individuella personligheten är här
värd att utforska vidare och denna framkommer i fler andra formuleringar. Till exempel i:

”Orsaken till vår sorg är det unika i varje människoliv. Ser vi oss runt om i världen ser vi
ingen som liknar den vi förlorat. Men D lever kvar i vårt minne och kommer att förbli en
medlem i vår krets genom den inverkan hon haft på oss och den roll hon spelat i våra liv.”42
(Mina kursiveringar).
40
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Det specificeras inte på ett tydligt sätt exakt vad som är unikt med varje människoliv, men det blir
tydligt att varje människa på något sätt har något exklusivt som ingen annan har. Detta kan givetvis
tolkas på många olika sätt. Det unika kan antingen tolkas som något specifikt mänskligt eller något
som är gemensamt för alla djur som vandrar på denna jord. För denna undersökning är det inte av
betydelse vilken av dessa tolkaningar som föredras utan det viktiga blir konstaterandet av att varje
människa faktiskt är utan like. Detta unika beskrivs även som något värt att bevara. Till exempel i
formuleringen:

”Låt F stanna i era tankar. Det finns ingen anledning att lämna honom för fort. Tala ofta
om honom, upprepa ord och talesätt han använda, tänk på hans skämt och gläd er åt
minnet av honom på det sätt vi gjorde tillsammans idag.43

Det blir ett uppenbart exempel på den sociala evighet som diskuteras i den första analysfrågan. Den
individuella personligheten avslutas i och med att den materiella kroppen upphör att fungera men en
social evighet blir möjlig i och med möjligheten att bli ihågkommen. Detta sociala är även något
som går utöver sociala och geografiska gränser vilket diskuteras i föregående fråga. Något som
återkommer i fler av formuleringar är just begreppen kärlek och vänskap. Dessa begrepp kan ses
som de komponenter som möjliggör denna sociala gemenskap. Ett ytterligare exempel på det
typiskt mänskliga är den autonomi som formuleras. Människan har en fri vilja och relaterar inte på
något sätt till en högre makt. Ett exempel på denna fria vilja skulle kunna vara den formuleringen
som beskriver ett självmord som: ”Döden kommer till oss alla, men C valde själv att gå döden till
mötes.”44 Detta är givetvis inte den enda möjliga tolkningen av att någon avslutar sitt liv. Att göra
detta kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel kan psykisk sjukdom eller fysisk smärta vara
sådana faktorer. Men för denna undersöknings skull tar jag fasta på formuleringen ”valde själv” och
ser detta som ett exempel på den fria viljan.
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Sammanfattningsvis så kan det typiskt mänskliga tolkas som att människan har en fri vilja och är
unik samt att detta unika är något som är värt att bevara efter att vi dör. Människan relaterar också
till andra människor på ett unikt sätt genom kärlek och vänskap.

3. Hur beskriver materialet det ofullkomliga i den mänskliga existensen?
Först och främst så är döden som sådan i Humanismen inte något som gör den mänskliga existensen
ofullkomlig. Detta konstateras på följande sätt: ”Döden är lika naturlig som livet - och den är
oundviklig.”45 Denna formulering kan tolkas som att det är den del av människans villkor att en dag
dö och att det inte finns någonting vi kan göra åt det. Återkommande i formuleringarna är dock att
döden drabbar oss, vilket kan ses som att sorgen över att behöva förlora någon fortfarande är något
negativt och således något som kan göra tillvaron ofullkomlig. Det verkar alltså vara naturligt att dö
medan att förlora någon står i vägen för en ideal existens. Ytterligare exempel på tillvarons
ofullkomlighet skulle kunna vara tidigare nämnda formulering om ett självmord. Ett självmord kan
som sagt ha en mängd olika bakomliggande förklaringar men att existensen på något sätt är
outhärdlig kan vara en förklaring, åtminstone i vissa fall. Denna outhärdlighet vissa människor
upplever kan tolkas som något som gör den mänskliga existensen ofullkomlig. Ett annat exempel är
en formulering som talar om en olycka på följande sätt: ”Döden är lika naturlig som livet - och den
är oundviklig. För E kom den plötsligt genom en olyckshändelse.”46 Detta bejakande av att någon
har dött i en olycka kan tolkas som ett bejakande av den maktlöshet som finns inför den typen av
händelser. Ett sista exempel på ofullkomligheten är en formulering som beskriver att ett barn har
dött: ”Vi möts här idag för att minnas ett litet barn som ryckts ifrån oss och för att stödja varandra i
vår sorg över hennes korta liv”47 Framförallt formuleringen ryckts ifrån oss indikerar på att detta är
något utöver det vanliga och även något som i grund och botten kan tolkas vara orättvist. Detta kan
ses som en icke-moralisk och oriktad känsla av orättvisa i att detta på något sätt bryter mot hur ett
idealt liv ska vara men att ingen kan hållas ansvarig.
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Det ofullständiga i den mänskliga existensen kan sammanfattas vara att behöva förlora någon, att
livet kan vara outhärdligt, maktlöshet inför det vi inte kan påverka samt orättvisa, exempelvis då ett
barn dör och inte får leva ett långt liv.

4. Hur beskriver materialet en ideal mänsklig tillvaro, inklusive frågan om ett yttersta
mål?
Det yttersta målet och således en människas syfte blir som tydligast i formuleringen som lyder: ”Vi
vet att värdet och meningen med livet ligger i att leva det väl.”48 Detta blir tydligt då det
uttryckligen beskriver meningen med livet men vagt i det att leva väl inte utvecklas och blir öppet
för tolkning. Syftet kommer även till uttryck i: ”Vi vill hylla B:s liv och personlighet, för den
humanistiska livsåskådning han förespråkade och försvarade.”49 Det finns här en betoning på den
humanistiska livsåskådningen som sanning och en uppmuntran att leva med denna samt att sprida
den. Andra tidigare nämnda formuleringar som beskriver en ideal mänsklig tillvaro är de som
behandlar gemenskap samt den som behandlar det orättvisa i att ett barn dör. Utifrån dessa kan
tillvarons mål vara dels att sträva efter denna gemenskap med andra människor och dels att leva ett
långt liv. Detta ideala långa liv återspeglas även i:

”Vi möts idag för att hylla minnet av A och för att uttrycka vår kärlek och vänskap för A,
men också för att ge tröst till dem han höll av och som drabbats av hans / alltför tidiga död
bortgång.”50 (Min kursivering).

Sammanfattningsvis tycks den ideala mänskliga tillvaron vara ett långt liv i gemenskap och det
yttersta målet vara att leva väl, leva i sanning samt att sprida denna sanning. Uppenbart blir även att
det utifrån materialet finns en mening med livet och att människan har ett syfte.
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5. På vilket sätt konstrueras ord mot döden i materialet i relation till människosynen
materialet uttrycker?
Jag har i analysen av materialet identifierat fyra kategorier av ord mot döden i de föreslagna
formuleringarna till talet om den avlidne i den Humanistiska ceremoniboken. Dessa indikerar på
olika sätt möjligheten att transformera dödens konsekvenser till något positivt.

Den första kategorin är de formuleringar som på något sätt låter den avlidnes liv ha efterverkningar
även efter dennes död. Detta görs på två olika sätt. Det första är genom att minnas personen och
hylla denne för positiva kvalitéer. Detta kommer till exempel till uttryck i: ”Vi vill hylla B:s liv och
personlighet”51 och ”Vi möts idag för att hylla minnet av A och för att uttrycka vår kärlek och
vänskap…”52 Det andra sättet detta uttrycks på är att den avlidnes unika personlighet inte bara ska
bli ihågkommen utan även ska ha en inverkan på dennes sociala gemenskap även efter att hen dör.
Detta formuleras som:

”Orsaken till vår sorg är det unika i varje människoliv. Ser vi oss runt om i världen ser vi
ingen som liknar den vi förlorat. Men D lever kvar i vårt minne och kommer att förbli en
medlem i vår krets genom den inverkan hon haft på oss och den roll hon spelat i våra
liv.”53 (min kursivering).

Och även i:

”Låt F stanna i era tankar. Det finns ingen anledning att lämna honom för fort. Tala ofta om
honom, upprepa ord och talesätt han använda, tänk på hans skämt och gläd er åt minnet
av honom på det sätt vi gjorde tillsammans idag.”54 (min kursivering).
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Dessa kan fungera som ord mot döden i det att vetskapen om möjligheten till att leva vidare i
människors minne och att till och med ha en inverkan på världen efter ens egen död kan fungera
både trösterikt och meningsskapande. Livet blir meningsfullt i det att individens liv har en inverkan
som inte begränsas av livstiden. Trots konstaterandet av döden som slutet på den individuella
personligheten så kan någonting på något sätt fortsätta existera.

Den andra kategorin av ord mot döden är de som kan fungera meningsskapande. Dessa fungerar
antingen som att ordagrant uttrycka imperativ för hur en människa bör leva sitt lev eller de som att
underförstått indikera detta. Dessa blir på olika sätt ord mot döden i det att livet tolkas genom döden
och döden blir då inte bara ett problem utan eventuellt någonting nödvändigt. Exempel på detta är:
”Vi vill hylla B:s liv och personlighet, för den humanistiska livsåskådning han förespråkade och
försvarade.”55 I denna formulering blir det tydligt att det genom bejakandet av dessa egenskaper
som positiva även blir en uppmaning att leva på det viset. En annan formulering som också får plats
i denna kategori men inte är lika explicit är: ”Vi vet att värdet och meningen med livet ligger i att
leva det väl.”56 Den är tydlig i det att den uppmanar till att leva väl, men vag i att den inte på något
sätt definierar hur detta ska göras. Den kan å andra sidan fungera som ord mot döden i det att en
mening med livet konstateras som ett faktum och detta meningsskapande kan enligt mig tolkas som
en positiv konsekvens. Vissheten och lärdomen blir att livet har en mening, och således inte är
meningslöst. Dessa ord mot döden blir en naturlig konsekvens av en syn på människan som en
varelse med mål, mening och syfte och konstrueras genom att tolka livet genom döden.

Den tredje kategorin kan sammanfattas med det latinska uttrycket memento mori,57 vilket översätts
till: kom ihåg att du måste dö. I den humanistiska traditionen blir bejakandet av människans
dödlighet något som här kan betraktas som ord mot döden. Heidegger formulerar i sin reflektion
kring detta en tanke om att våra liv är ett sein zum Tode, ett vara till döden. Sättet vi förhåller oss till
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döden påverkar utifrån detta om vi lever autentiska eller icke-autentiska liv.58 Det kan tolkas som att
denna ritual med sin blotta existens förhåller sig till döden på ett autentiskt vis, men å andra sidan
blir det helt beroende av att formuleringarna ska klinga med ritualens deltagares/åhörares egen
livsåskådning. Vissa ordval blir intressanta utifrån denna teori. Till exempel beskrivs döden som
bortgång vilket skulle kunna indikera en framåtrörelse. Döden beskrivs även som att den kommer
till oss och att någon ryckts ifrån oss vilket vid en symbolisk tolkning skulle kunna indikera en
personifiering av döden. Denna tolkning skulle då strida mot det Humanistiska avståndstagandet
från alla högre makter. En förklaring till detta är dock förmodligen den kulturella aspekten av att det
svenska språket utvecklats i ett kristet land och det är tveksamt om en symbolisk tolkning som
denna egentligen är belysande. Detta vara till döden gestaltas i denna ritual bland annat som att
döden beskrivs som något naturligt och detta återkommer i fler av formuleringarna. Till exempel i:
”Döden är lika naturlig som livet - och den är oundviklig.”59 Att bejaka dödens oundviklighet och
under ritualen sätta ord på faktumet att vi dör kan ses som ett autentiskt sätt att förhålla sig till
ändligheten utifrån en humanistisk livsåskådning och detta kan således betraktas som ord mot
döden då ritens deltagare/åhörare får uppleva att de lever autentiskt.

Den fjärde och sista kategorin av ord mot döden som framkommit i min analys är de som
bokstavligen ämnar trösta och styrka de som har förlorat någon. Dessa är inte ord mot döden i
bemärkelsen att de gör något positivt av konsekvenserna men kan ändå fungera som ord mot döden
då de kan göra livet lättare för ritualens deltagare/åhörare. Detta formuleras som:

Vi möts idag för att hylla minnet av A och för att uttrycka vår kärlek och vänskap för A,
men också för att ge tröst till dem han höll av och som drabbats av hans alltför tidiga död/
bortgång.60 (Min kursivering).

Det blir en tröst och på så sätt ord mot döden att bäras av den gemenskap som tillsammans samlas
för att ta avsked. Detta relaterar starkt till synen på att människor hör ihop med varandra på ett unikt
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sätt, idén om människan som ett mikrokosmos samt att vänskap och kärlek är det typiskt mänskliga
som möjliggör denna gemenskap. En konsekvens av denna människosyn blir att tröst formuleras
som ord mot döden genom att ordagrant ge tröst.

3. En kristen begravningsritual
De tio formuleringar som analyseras här är hämtade ur Svenska kyrkans kyrkohandbok antagen
2017 och för första gången i bruk 2018. Detta utgör alltså ett väldigt aktuellt exempel av en
ritualbok för Svenska kyrkan. Det finns ingen övrig presentation till dessa formuleringar än att
prästen kan inleda eller avsluta griftetalet med en bön, och att dessa är förslag på hur denna bön kan
formuleras. Vissa formuleringar används återkommande under olika analysfrågor eftersom de kan
fylla olika funktioner i hur ord mot döden konstrueras och gestalta olika aspekter av en
människosyn.

3.1 Analys av Svenska kyrkans kyrkohandbok
1. Hur förstår materialet människans plats i universum?
”Gud du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv
och död i din kärlek. Låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son Jesus Kristus.61
Amen”62
I denna formulering kommer tre intressanta aspekter till uttryck. Den första är Gud som livets källa.
Människans existens är från första början beroende av Gud. Den andra är att människan lever, rör
sig och är till i Gud och den tredje att allt slutar i Guds rike. Det kan utifrån dessa aspekter i
formuleringen sägas att människans plats i universum totalt relaterar till Gud då en människas
fysiska liv både tar avstamp, uppehålls av och avslutas i relation till Gud. Utöver denna relation
beskrivs i denna formulering människan som en evighetsvarelse då livet inte upphör då hjärtat slutar
slå utan har en fortsättning i evigheten.
I originaltexten står det i alla dessa citat från Svenska kyrkans kyrkohandbok ett ”F” vilket indikerar att
församlingen ska läsa med i ”Amen”. Jag har valt att ta bort dessa eftersom det inte tillför något till analysen och kan
uppfattas förvirrande.
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Något annat som återkommer är människans tillkortakommande i att inte helt kunna förstå sin plats
i universum. Detta kommer till uttryck exempelvis i ”Gud, vi tackar dig för livet du ger oss. Det är
underbart och gåtfullt.”63 och ”Gud, det är svårt att förstå att livet plötsligt tar slut.”64 (mina
kursiveringar.) Dessa exempel kan tolkas som att livet är något en människa inte helt och fullt kan
förstå. Ytterligare exempel på denna begränsning är hur materialet förhåller sig till tiden. I ritualen
formuleras bland annat: ”Tack för att du fyller våra liv med evighetens ljus, bortom tid och rum.”65
vilket indikerar att både tid och rum fungerar på ett sätt som står över människans kognitiva
förmåga.

I ljuset av Davies tes om människan som ett mikrokosmos finns ett antal formuleringar som är
särskilt intressanta. Den första återfinns i ”Gud, det är svårt att förstå att livet plötsligt tar slut (och
att det blir stilla mitt i rörelsen). NN fattas oss och vi sörjer henne/honom.”66 Denna indikerar att
samhället på ett påtagligt sätt förändras då någon dör, att det blir stilla mitt i rörelsen. Det beskrivs
även att en avliden är någon som fattas och sörjs för, vilket pekar på betydelsen av denna individ
som mikrokosmos bland andra. Denna sorg leder även till en formulering som ”Jesus Kristus, du ser
sorg och ensamhet, våra frågor och vår oro.”67 vilket styrker tanken om att förlusten av en individ
får konsekvenser för samhället och de individer denna lämnar efter sig. En ytterligare faktor som
starkt pekar på en människas bortgångs konsekvenser på samhället finns i formuleringen: ”Låt oss
minnas och tacka för vad du gav genom NN.”68 Vilket kan tolkas som ett i ritualen uttryckt
imperativ som innebär att inte glömma personen som dött och låta sina liv på ett påtagligt sätt
påverkas av denna.

Sammanfattningsvis så är människans plats i universum att leva i nära relation med en närvarande
Gud, att hon inte helt och fullt kan förstå sin existens samt att tid och rum delvis är sådana aspekter
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vi inte kan förstå. Människan tycks vara en evighetsvarelse med något slags liv som fortsätter efter
döden men även genom en social evighet i detta liv.

2. Hur svarar materialet på frågan om vad en människa och det typiskt mänskliga är?
Mycket av vad en människa är och vad som är typiskt mänskligt har redan diskuterats i frågan om
människans plats i universum, men vissa ytterligare aspekter är värda att lyfta här. Bland annat
uttrycks på olika sätt människans svaghet och oförmåga att själv klara av livets vedermödor. Till
exempel som ”Stärk oss i hoppet, att NN ska uppstå”69 och ”Gud, det går inte att förstå hur livet kan
vara så vackert och fullt av glädje för att sedan förändras och göra så ont.”70 Det finns här något
som indikerar en svaghet och läggning åt att tvivla som formuleras i dessa ord. En intressant aspekt
av detta som jag ska återkomma till är den paradox som tycks finnas mellan en uppståndelsetro och
tanken om en närvarande Gud som återkommer i formuleringarna kontra den sorg och det tvivel
som också får plats. Denna existentiella ångest kontra ett liv i hopp och tacksamhet kan utifrån detta
tolkas som något typiskt mänskligt. En annan mer positiv aspekt av det typiskt mänskliga är att hon
är unik och att Gud ger något specifikt genom varje människa, vilket formuleras som: ”Låt oss
minnas och tacka för vad du gav genom NN.”71 Detta kan tolkas antingen som ett generellt
utlåtande om att människor kan lära sig och formas av varandra eller som att varje människa är unik
och således har något särskilt att bidra med.

Materialet presenterar utifrån denna analys att det typiskt mänskliga är att leva i den känslomässiga
paradoxen mellan hopp om evighet och maktlöshet utifrån tvivel och ovetskap. Det typiskt
mänskliga kan även beskrivas som att hon är unik och således har specifika bidrag till världen.

3. Hur beskriver materialet det ofullkomliga i den mänskliga existensen?
En tolkning av materialet skulle kunna vara att materialet helt enkelt beskriver den mänskliga
existensen som ofullkomlig i det att den ännu inte fullkomnats, och att detta fullkomnande sker när
vi dör och då får inträda i Guds rike. Detta återspeglas bland annat i följande formulering:
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”(Herre) Jesus Kristus, du ser vår sorg och ensamhet, våra frågor och vår oro. I förtvivlan
vänder vi oss till dig. Du som lidit på korset, kom till oss med din kärlek Följ oss från
döden till det eviga livet. Amen”72

Här blir även tillfälle att återkomma till tidigare nämnda paradox, att människan trots tro på och
hopp om en evighet våndas inför döden och sörjer då någon dör. Tillvaron är inte bara ofullkomlig
utan blir än mer drabbande genom ett tillkortakommandet som kommer till uttryck i brist på
evihetstro och tro på Guds närvaro i liv och död, något som kan beskrivas som tvivel. Detta leder
till en existens som utifrån materialet kan tolkas innebära känslor av sorg, ensamhet, oro, förtvivlan,
vrede men framförallt av vanmakt och en maktlöshet inför döden och sorgen som denna leder till.
Detta manifesteras av ett slags ifrågasättande som formuleras: ”Varför kunde inte NN/hon/han få
leva?”73 och ”Du ser våra tårar, vår vanmakt och vår vrede”.74

Sammanfattningsvis tycks den mänskliga existensen så som den är i detta liv utifrån materialet inte
vara fullkomlig och utöver detta så dras människan med att tvivla över att den överhuvudtaget kan
bli det vilket leder till en känsla av maktlöshet och ilska.

4. Hur beskriver materialet en ideal mänsklig tillvaro, inklusive frågan om ett yttersta
mål?
En ideal mänsklig tillvaro tycks som sagt utifrån denna analys inte vara möjlig i detta liv, utan detta
tillstånd förflyttas i materialet tills det att människan uppstått och befinner sig i Guds rike. Med det
sagt så kan den ändå utifrån formuleringarna bli så ideal som möjligt genom tre olika
förhållningssätt till livet. Det första är att leva i tacksamhet vilket återkommer i fler av
formuleringarna. Det andra är att leva nära Gud vilket formuleras som: ”I dig är det som vi lever
och rör oss och är till”.75 Det tredje och sista handlar om att tro på evigheten vilket kommer till
uttryck i: ”Stärk oss i hoppet, att NN ska uppstå”.76 Dessa tre förhållningssätt till livet verkar vara
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något som gör den mänskliga tillvaron i detta liv så idealt det möjligt kan bli. När det kommer till
frågan om ett yttersta mål så verkar just himmelriket vara ett sådant, samt att leva ett liv i tro och
hopp om att detta rike existerar. Detta kommer till uttryck i ” Tack för din Son, Jesus Kristus. Hjälp
oss att se att han är den som öppnar porten till det liv som aldrig dör.”77 Det tycks i ritualens
formuleringar finnas ett imperativ att tro och att hoppas på att livet inte slutar i och med döden.
Målet blir då att inte låta existensens ofullkomlighet och människans maktlöshet inför detta komma
i vägen för tro och hopp.

Sammanfattningsvis så kan den mänskliga tillvaron bli så ideal som möjligt genom dessa tre
förhållningssätt till livet: att leva i tacksamhet, tro på Gud och våga hoppas på en evighet. Det
yttersta målet blir att trots känsla av maktlöshet och tvivel upprätthålla denna tro.

5. På vilket sätt konstrueras ord mot döden i materialet i relation till människosynen
materialet uttrycker?
Jag har i analysen av materialet identifierat fem kategorier av ord mot döden i de föreslagna
formuleringarna till talet om den avlidne i Svenska kyrkans kyrkohandbok. Dessa indikerar på olika
sätt möjligheten att transformera dödens konsekvenser till något positivt genom att möta döden i
begravningsritualen.

Den första och mest uppenbara kategorin av ord mot döden i detta material är evighetstro, vilken i
sin tur kan delas upp i två olika typer av formuleringar. Den första typen manifesteras i en tro på ett
evigt liv, detta uttrycks bland annat som: ”Din nåd bär i liv och död”78 och ”Tag emot NN i ditt
rike”79. Som ord mot döden kanske detta är undersökningens tydligaste, nämligen ord som
beskriver något som bokstavligen har besegrat döden och som visar på möjligheten till evigt liv.
Dessa är uppenbara ord mot döden i det att döden inte ses som slutet utan början på något nytt.
Detta evighetshopp kommer även till uttryck i form av ett överlämnande till Gud, både av personen
som dött och den sorg som blir till konsekvens av denna förlust. Detta formuleras som ”I förtvivlan
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vänder vi oss till dig.”80 samt ”Ta emot NN i din famn, bär henne/honom nära ditt hjärta i din
oändliga kärlek.81 Att denna typ av ord mot döden konstrueras ter sig naturligt och blir en
förutsättning utifrån en människosyn där ett idealt tillstånd inte kan uppnås i detta liv. Den katolska
prästen Wilfred Stinissen namnger utifrån liknande tankar titeln på sin bok om döden och evigheten
som ”Jag dör inte, jag träder in i livet”82 Denna titel sammanfattar och sätter fingret på den till synes
pessimistiska synen på livet i det kristna materialet. Livet utan att tolkas genom döden kan te sig
meningslöst och detta evighetsperspektiv blir en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna leva ett
meningsfullt liv.

Den andra kategorin av ord mot döden som framkommer i detta material är de som på olika sätt
ämnar bevara någonting av individen i detta liv. Detta genom att sörja, minnas och låta sig påverkas
av personen som dött. Denna sorg formuleras som: ”Jesus Kristus, du ser vår sorg och ensamhet,
våra frågor och vår oro.”83 vilket kan tolkas både som ett uttryck för sorg samt tidigare nämnda
överlämnande. Att minnas och låta sig påverkas kommer till uttryck i: ”Din nåd bär i liv och död.
Låt oss minnas och tacka för vad du gav genom NN. Tag emot henne/honom i ditt rike.”84 Intressant
här är att detta kan tolkas som ett hopp om en social evighet på jorden i kombination till ovan
diskuterade hopp om liv efter döden. Denna typ av ord mot döden skulle kunna vara en konsekvens
av den känslomässiga paradox som diskuterades i frågan om människans problem. Att en kristen
har hopp om en evighet i Guds rike men att det i kombination med detta hopp även finns en känsla
av tvivel och maktlöshet.

Den tredje kategorin av ord mot döden i Svenska kyrkans kyrkohandbok är utifrån min analys de
formuleringar som bejakar mysteriet och att människan inte helt och fullt kan förstå sin existens.
Dessa relaterar på sätt och vis till de som i analysen av Ceremonier i livet associerades med
uttrycket memento mori. Att ett autentiskt liv kräver ett autentiskt förhållningssätt till döden. I
kyrkohandboken finns det dock utifrån min tolkning två aspekter av detta. Dels ett bejakande av
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döden som något vi inte kan förstå i: ”Gud, vi tackar dig för livet du ger oss. Det är underbart och
gåtfullt, (vackert och svårt).”85 (min kursivering) och dels i form av formuleringar som ifrågasätter
döden och varför någon måste dö, till exempel: ”Varför kunde inte NN/hon/han få leva?”
Tillsammans blir dessa ett autentiskt förhållningssätt till döden utifrån en människosyn som innebär
att människan inte med sin kognitiva begränsning kan förstå sin existens och i detta brottas med den
känslomässiga paradoxen mellan tro och tvivel.

Den fjärde kategorin av ord mot döden i detta material är de som kan tolkas syftes och
meningsskapande. Här finns inte lika tydliga imperativ som i Ceremonier i livet, istället kan detta
skapande av mening tolkas utifrån de ord och utryck som konstruerar de olika bönerna, som till
exempel:

”Gud, vi tackar dig för livet du ger oss. Det är underbart och gåtfullt, (vackert och
svårt). Tack för att du fyller våra liv med evighetens ljus, bortom tid och rum. Tack för din
Son, Jesus Kristus. Hjälp oss att se att han är den som öppnar porten till det liv som aldrig
dör. Amen”86

I denna formulering framgår tacksamhet som ett ideal vilket kan tolkas som en uppmaning att leva
ett liv i tacksamhet till Gud som allting ger. En annan formulering som kan indikera ett sådant syfte
är: ”Gud du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i
din kärlek. Låt oss av nåd få gå in i ditt rike.”87 och ”Hjälp oss att se att han är den som öppnar
porten till det liv som aldrig dör.”88 Detta kan tolkas som en uppmaning att leva nära Gud och att
detta inte bara är något som hjälper i detta liv utan blir en förutsättning för inträdet i evigheten. Det
blir dock givetvis en tolkningsfråga vilken roll människans tro och handlingar har och huruvida
dessa formuleringar uttrycker en exklusivitet. Tydligt blir dock att en uppmaning till tro på Jesus
och att våga hoppas på evigheten framgår i materialet.
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Till den femte och sista kategorin hör de formuleringar som ordagrant uttrycker tröst till ritualens
deltagare/åhörare. Denna tröst formuleras som ”Kom till oss med din kärlek och värme och hjälp
oss orka leva vidare”89 och ”Bär också oss lika nära och ge oss kraft att leva.”90 . Återigen blir den
känslomässiga paradoxen mellan hopp och tvivel påtaglig. Teoretiskt sett skulle inte döden behöva
vara ett problem för de som sörjer men faktumet att kärlek och vänskap till personen i kombination
med tvivel, maktlöshet och ovetskap också är faktorer i denna ekvation skapar eventuellt behovet av
tröst som ord mot döden.

4. Diskussion och jämförelse
I denna del ska jag utifrån analysen föra en diskussion om resultatet och samtidigt reflektera över
vilka likheter och skillnader som finns i hur ord mot döden konstrueras och hur dessa relaterar till
den människosyn som gestaltas i respektive material. Jag har utifrån analysen formulerat ett antal
kategorier under vilka de konstruerade orden mot döden placeras. Intressant är att av de fem
kategorier jag presenterat i analysen är det bara en som skiljer sig, nämligen den på förhand
uppenbara skillnaden på förhållningssättet till döden som ett slut eller början på något nytt. De fyra
andra kategorierna som jag valt att att kalla social evighet, memento mori, att tolka livet genom
döden samt ord om tröst återfinns i bägge ritualer men konstrueras i dessa på olika sätt. Jag ska i
denna del diskutera denna uppenbara skillnad men framförallt fokusera på likheterna i hur
respektive livsåskådning konstruerar ord mot döden i begravningsritualerna. Då jag för enkelhetens
skull benämner något som ett kristet eller humanistiskt förhållningssätt i denna diskussion åsyftas
inga universella anspråk utan enbart så som dessa livsåskådningar gestaltas i denna partikulära
kontext, alltså just i detta material.

4.1 En överstiglig gräns
Något som blir tydligt i denna komparativa studie är den stora skillnaden i hur respektive ritual
förmedlar vad döden faktiskt är. I den kristna blir det uppenbart att döden är en del av livet men inte
på något sätt slutet, eftersom det finns ett hopp om uppståndelse. I den humanistiska ritualen är
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döden istället slutet och på så sätt en naturlig del av livet. Döden kan ses som en av två gränser
människan har att förhålla sig till, då den andra gränsen är när vi föds. Hur människan förhåller sig
till denna gräns blir här intressant och relaterar även till idén om vad människan är. Gränsens
dubbelhet blir i metaforisk betydelse att den antingen symboliserar ett obestridligt avslut eller att
den kan tolkas som något som går att passera. Stenqvist lyfter tre aspekter av denna gräns som kan
vara upplysande i denna diskussion. Den första är att gränsen vidmakthåller ordning, den andra att
gränsen är konstitutiv för verkligheten och den tredje att den kan lokalisera och begränsa människan
till en fysisk plats.91 Det blir uppenbart att sättet vi förhåller oss till denna gräns blir essentiell för
hela vår livsåskådning. I materialet blir det tydligt att den kristna traditionen som den yttrycks i
Svenska kyrkans kyrkohandbok anser denna gräns som något överstigligt, något som inte begränsar
människan till en fysisk och materiell existens. Den humanistiska livsåskådningen som
framkommer i Ceremonier i livet däremot pekar på att döden som gräns fyller den andra och tredje
funktionen, alltså att lokalisera människan till en fysiska plats och på så sätt konstituera
verkligheten. Den första aspekten som beskriver att gränsen vidmakthåller ordning är dock något
som kan tänkas vara gemensamt för både ritualerna, även om det i materialet görs på olika sätt.
Detta blir naturligt eftersom det inom humanismen är i sin ordning att döden som gräns är en punkt
medan den i den kristna traditionen anses vara är ett kommatecken.

4.2 Social evighet
Uttrycket evighet i denna diskussion (om social evighet) kan eventuellt bli vilseledande då denna
sociala aspekt av åminnelse och inverkan en person har med största sannolikhet någon gång tar slut,
men begreppet blir ändå fruktbart i det att det uttrycker en fortsättning efter döden. En
intresseväckande aspekt i analysen är att både dessa livsåskådningar i dessa förslag till
begravningstalet konstruerar formuleringar som indikerar möjligheten till denna sociala evighet.
Som konstaterat är det gränsöverskridande evighetsperspektivet något som är förbehållet den
kristna traditionen, men det tycks finnas möjlighet till en annan sorts evighet som stannar på denna
sida gränsen. Denna sociala evighet gestaltas i båda materialen som att minnas samt påverkas av
personen som avlidit. I den humanistiska livsåskådningen kan detta tänkas fungera som ett svar på
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något som gör den mänskliga existensen ofullkomlig, nämligen det att behöva förlora någon.
Genom att minnas och påverkas av någon som inte längre finns blir denna person på något sätt inte
lika frånvarande. Dessa ord mot döden blir ett ifrågasättande av döden som en persons absoluta
slutpunkt, då hen i minnen och genom påverkan fortfarande har en funktion i detta liv. Det kan
tänkas att denna typ av ord mot döden inte skulle vara lika nödvändiga i Svenska kyrkans
formuleringar, på grund av ovan nämnda hopp om uppståndelse och evigt liv. Anledningen till att
sådana ord mot döden ändå konstrueras i kyrkohandboken kan vara många, och en av dem skulle
kunna vara den känslomässiga paradox mellan tro och tvivel som präglar många av
formuleringarna, att det finns ett hopp och inte en vetskap om uppståndelse. Dessa formuleringar
kan på så sätt konstrueras utifrån en osäkerhet och en vilja att utifrån denna osäkerhet ändå på något
sätt bevara personen i detta liv. Detta kan ses som en typ av omvänt Pascals vad där det är bäst att
vara på den säkra sidan om Gud inte finns. Som Pascal själv formulerar det innebär detta vad att
agnostikern lika gärna kan tro på Gud eftersom det inte finns något att förlora på det, medan det
finns enormt mycket att förlora om det skulle visa sig att Gud finns och agnostikern valt att inte
tro.92 I detta omvända vad skulle tvivlandet i denna kyrkliga kontext kunna leda till dessa mer
sekulära formuleringar om döden eftersom det finns mycket att förlora om Gud inte finns.
Gemensamt för båda dessa ideér om social evighet kan dock sägas vara en affirmation av den
samhälleliga gemenskap båda materialen uttrycker som ideal för mänskligheten.

4.3 Memento mori - Tänk på att du måste dö
”Tänk på döden” står det ofta på skyltar i anslutning till begravningsplatser. Utgångspunkt för hela
denna undersökning har varit att sättet vi förhåller oss till döden påverkar livet. Den ena
ytterligheten i detta skulle vara att aldrig någonsin tala om eller tänka på döden. Ett exempel på den
andra ytterligheten kan vara påve Johannes Paulus II som i allvarligt sjukdomstillstånd artikulerade
ett omfamnande och ett välkomnande av döden som den vägen alla kristna måste gå.93 Detta kan ses
som en inställning som kan gestalta dödens självklarhet och ett förhållningssätt där döden inte är ett
problem att ignorera. I en en ordlek formulerar Davies denna inställning som ”death-style”, som i
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sin tur får konsekvenser för ”life-style”.94 Denna death-style kan här undersökas utifrån hur
respektive material förhåller sig till den gräns som diskuterades tidigare och hur autentiskt detta
förhållningssätt blir i relation till övrig människosyn och livsåskådning.

Det kristna förhållningssättet som gestaltas i materialet kan sammanfattas som den existentiella
tveksamheten som kommer till uttryck i den känslomässiga paradoxen mellan tro och tvivel.
Uppenbart blir att detta liv inte är fullkomligt men att det kan bli det i Guds rike. Döden kan i detta
tolkas som en överstiglig gräns vilket blir en nödvändighet och ett autentiskt förhållningssätt till
döden utifrån en kristen metafysik. Människan befinner sig i ett tillstånd Grantén formulerar som
”utanför paradiset”, med detta menar hon en känsla av att tillvaron kan bli bättre eftersom vi kan
tänka oss en bättre tillvaro95 Det autentiska förhållningssättet utifrån detta skulle kunna tänkas vara
som påve Joannes Paulus II men utifrån tidigare nämnda paradox blir det i praktiken mer
komplicerat. Tydligt är dock att ett stort fokus i Svenska kyrkans kyrkohandbok ligger på att
formulera ett hopp om att döden inte är slutet. Bejakandet och tänkandet på döden fungerar då som
ord mot döden i det att himmelen som mål en dag blir mödan värd. Det kan sammanfattas som att
ett kristet sätt att tänka på döden är genom att bejaka mysteriet, att människan inte helt kan förstå
sin existens.

De humanistiska formuleringar i materialet förhåller sig som konstaterat till döden som en
oöverstiglig gräns. Att bejaka och tänka på döden tycks ändå fungera som ord mot döden i det att
döden blir en påminnelse om livets ändlighet och en person på kan på så sätt leva ett autentiskt liv
utifrån en uttalad humanistisk och ateistisk livsåskådning. Det blir en affirmation av dödens
sorglighet men även att förlusten av en närstående kan bli en upplyftande påminnelse eller
utmanande uppmaning att ta till vara på livet medan det varar. Detta sätt att tänka på döden skiljer
sig på ett metafysiskt plan från den som manifesteras i Svenska kyrkans kyrkohandbok. Det
uttrycks tydligt i Ceremonier i livet att döden är slutet på den individuella personligheten medan det
i Svenska kyrkans kyrkohandbok gestaltas en människosyn med människans kognitiva
begränsningar. Det finns således trots dessa likheter i att förhålla sig till döden genom att tänka på

94

Davies, Douglas J, Theology of death, s.19

95

Grantén, Eva-Lotta, Utanför paradiset: Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik, Verbum, Stockholm, 2013, s.215
33

den denna avsevärda skillnader i hur stark övertygelse som formuleras. Detta kan tolkas som en
epistemologisk skillnad där inställningen till kunskap hos Humanisterna kommer till uttryck i att vi
kan vara säkra på vad som händer efter döden medan det i Svenska kyrkans kyrkohandbok finns
mer utrymme för tvivel.

4.4 Att tolka livet genom döden
Denna kategori av ord mot döden syftar på de formuleringar som i ljuset av döden kan fungera
syftes och meningsskapande. Jag har konstaterat att det i båda material finns formuleringar som kan
tolkas göra detta, men att de gör detta på väldigt olika sätt. I den den humanistiska ceremoniboken
ligger tyngden på detta liv med formuleringar som bokstavligen uttrycker imperativ som att leva väl
och i sanning. I Svenska kyrkans kyrkohandbok förflyttas detta fokus till ett hopp om Guds rike
som dock får konsekvenser redan i detta liv. Detta i form av en uppmaning att leva i hopp och tro
om denna uppståndelse men även som ett uttryckt ideal att leva i tacksamhet och tro på Gud.

Davies har en teori om identitetsuppfyllelse som blir intressant att applicera på denna diskussion.
Denna identitetsuppfyllelse fungerar som en slags uppgörelse med ett ”det blir bättre sen”-tänk,
eftersom det då vi dör inte längre finns något sen.96 Med detta menar Davies att vi i livet hela tider
skjuter upp denna uppfyllelse genom att tänka att det blir bättre sen, till exempel när vi skaffat barn
eller fått ett nytt jobb. När döden blir ett faktum går det inte att skjuta på det mer, och då krävs
någon slags slutgiltig identitetsuppfyllelse. Olikheten dessa livsåskådningar emellan blir då åt vilket
håll denna identitetsuppfyllelse hänvisas. I de kristna formuleringarna formuleras att uppfyllandet
av identiteten är något som inte sker i detta liv utan i nästa, då Jesus öppnar pärleporten och vi av
nåd får gå in i Guds rike. I de humanistiska formuleringarna så pekar identitetsuppfyllelsen istället
bakåt med ett individfokus där en persons handlingar blir vägledande för ritualens deltagare/
åhörare. Till exempel genom att hylla någon som har levt väl, levt i sanning eller någon som spridit
denna sanning. Dessa syftes och meningsskapande formuleringar blir ord mot döden eftersom de i
ljuset av den transformerar det sorgliga till något med positiva konsekvenser, nämligen ett
konstaterande av mening. I Svenska kyrkans kyrkohandbok förmedlas detta i form av himmelen
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som destination och i Ceremonier i livet i form av tydliga imperativ om hur livet ska levas tolkat i
ljuset av döden.

4.5 Ord om tröst
Det är förmodligen inom denna kategori som dessa två olika ritualers ord mot döden mest liknar
varandra. I bägge ritualer konstrueras meningar som uppenbart ämnar att trösta de som förlorat
någon. Dessa ord mot döden blir i båda materialen en naturlig konsekvens av idén att människan
relaterar till andra människor på ett unikt sätt. Utifrån denna tanke om gemenskap med kärlek och
vänskap som komponenter blir döden och att förlora någon otroligt tungt, vilket bejakas i båda
ritualerna genom att uttryckligen trösta och formulera det tragiska. Detta kan tolkas som ett uttryck
för något som kan kallas besökarfokus. Alltså att fokus för begravningsritualen istället för att rikas
mot den avlidne riktas mot ritualens deltagare/åhörare i ett terapeutiskt syfte. Detta kan ses i
kontrast med begravningssritualens mer dogmatiska syften där en livsåskådning gestaltas och
formuleras. Detta kanske blir extra tydligt då formuleringarna i Svenska kyrkans kyrkohandbok
sätts i sin historiska kontext då den kristna begravningsritualen traditionellt har varit en påskliturgi
med ett ”genom död till liv”-centrerat innehåll.97

5. Resultat och sammanfattning
Utifrån analysfrågorna och den jämförande diskussionen ska jag i denna del presentera resultatet
och svara på undersökningens frågeställning. Min frågeställning är uppdelad i två delar och dessa
besvaras under vardera underrubrik.

5.1 Mänskliga manifestationer av hopp
Den första delen av min frågeställning lyder: Hur konstrueras ord mot döden i ritualerna, och
vilken är relationen mellan dessa och den människosyn som gestaltas?
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I humanisternas ceremonibok Ceremonier i livet har jag identifierat fyra kategorier av ord mot
döden. Den första handlar om att minnas, hylla och påverkas av personen som dött. Dessa ord
konstrueras som jag ser det utifrån en människosyn där människor relaterar till varandra på ett unikt
sätt och förlusten av en annan människa får stora konsekvenser för både de individer som lämnas
kvar och samhället. Till den andra kategorin hör de formuleringar som på olika sätt kan fungera
meningsskapande, både som direkta imperativ och som mellan raderna uttryckta ideal för
människan. Dessa kan relatera till en människosyn som uttrycker att människan är en varelse med
syfte och mål. Den tredje kategorin består av de formuleringar som på olika sätt bejakar döden som
ett faktum, dessa har jag samlat under rubriken memento mori, tänk på att du måste dö. Dessa kan
relateras till en idé om döden som helt naturlig för människan och fungerar som ord mot döden på
så sätt att de ger uttryck för ett autentiskt liv utifrån den humanistiska livsåskådningen. Den fjärde
och sista kategorin av ord mot döden jag identifierat i detta material är de som på olika sätt ämnar
att skänka tröst åt ritualens deltagare/åhörare. Dessa kan tänkas utgå från idén om att förlusten av en
vän, familjemedlem eller helt enkelt en annan människa är något som står emellan en person och in
ideal tillvaro. Döden ses som sagt som helt naturlig, medan förlusten av någon är något som drabbar
en människa och mänskliga gemenskaper i form av en samling mikrokosmos.
I Svenska kyrkans kyrkohandbok har jag identifierat fem kategorier av ord mot döden. Den första
kategorin i kyrkohandboken är de som bejakar individen. De konstrueras framförallt genom att
uttrycka sorg och tacksamhet för dennes liv men även som att personen på något sätt ska få ha en
inverkan på detta liv även efter dennes död. Dessa konstrueras som det verkar utifrån en
människosyn som innebär att en mänsklig egenskap är att tvivla. Att döden och förlusten i en
kristen livsåskådning i teorin inte skulle behöva vara ett problem att hantera, men att det utifrån
tvivel och ovisshet om vad som händer efter döden ändå konstrueras denna typ av ord mot döden.
Den andra kategorin är de formuleringar som avser att förhålla sig autentiskt till döden och således
skapa ett autentiskt liv. Dessa är i detta material de formuleringar som bejakar människans
kognitiva begränsningar i det att de bejakar mysteriet och att människan inte helt och fullt kan förstå
sin plats och funktion i universum. Den tredje kategorin är de formuleringar som på olika sätt
fungerar syftes och meningsskapande. Dessa relaterar först och främst till en människosyn som likt
humanismen menar att människan är en varelse med syfte och mål. Men här relaterar de även till att
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målet för människan är uppståndelsen och himmelen. De uppmaningar som finns till hur människan
ska leva sitt liv kan ses som ideal som gör detta liv drägligare, även om det aldrig kan bli helt
fullkomligt. Den fjärde kategorin är de som avser fungera som tröst för ritualens deltagare/åhörare.
Dessa ord mot döden är på ett sätt besläktade med den första kategorin då de också kan relateras till
en människosyn där tvivel och maktlöshet är egenskaper vi måste förhålla oss till, speciellt när
någon dör. Den femte och sista kategorin är vad som framförallt skiljer materialen åt. Till denna hör
de ord mot döden som för det första uttrycker ett hopp om evigheten och för det andra uttrycker ett
överlämnande till Gud, både av individen och av sorgen. Dessa relaterar till en människosyn där
döden inte är slutet och människan uppfattas som en evighetsvarelse. De relaterar även till en idé
om att människan i hela sitt liv, från födsel till död och även efter att detta liv tar slut lever i en nära
relation till Gud.

5.2 Vad är döden?
Den andra delen av min frågeställning lyder: Vilka likheter och skillnader finns mellan ritualernas
ord mot döden?
Den stora skillnaden som givetvis inte kommer som en överraskning är hur respektive ritual
uttrycker vad döden egentligen är. För att gestalta dessa olika förhållningssätt förde jag en
diskussion utifrån gränsbegreppet där skillnaden blir om denna gräns uppfattas överstiglig eller ej.
Humanismen som den gestaltas i materialet förhåller sig då till denna gräns som en punkt, medan
den kristna livsåskådningen som den kommer till uttryck i materialet förhåller sig till gränsen som
ett kommatecken. Detta får givetvis vissa konsekvenser, men intressant är att det utifrån detta ändå
går att se en hel del likheter i sättet ord mot döden konstrueras. Trots en fundamental skillnad i hur
döden definieras finns dessa likheter i hur det i ritualen konstrueras en språklig manifestation av
hopp. Dessa likheter är dock just likheter i hur de kommer till uttryck i de faktiska formuleringarna
då de ofta relaterar till skilda uppfattningar om vad en människa är och hur världen fungerar.

Utöver denna uppenbara skillnad i hur döden definieras är det intressant att här reflektera över de
likheter som faktiskt kommer till uttryck i materialen. Som tydligt framgår av analysen är ord mot
döden i form av att minnas, hylla och påverkas av personen som dött något som återkommer både i
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Svenska kyrkans kyrkohandbok och Ceremonier i livet. Det förmedlas genom dessa formuleringar
en idé om möjligheten till social evighet där en person utan att ha en faktiskt fortsättning efter
döden ändå på något sätt finns kvar, dels i minnet och dels genom den inverkan hon haft i världen.
En annan gemensam faktor är att det i båda ritualerna konstrueras ord mot döden i form av ett
bejakande av döden för vad den är utifrån respektive livsåskådning. Det finns i båda ritualerna en
slags strategi att tänka på döden och att genom tänkandet i sig förhålla sig till den på ett autentiskt
sätt som vilket på så sätt gör den mindre problematisk, alltså ett så kallat memento mori. En
ytterligare likhet manifesteras i att båda ritualerna på olika sätt tolkar livet genom döden och
konstruerar på så sätt ord mot döden som kan fungera meningsskapande. Detta meningsskapande
kommer till uttryck både uttryckligen som imperativ och mellan raderna i hur ett idealt liv beskrivs.
Avslutningsvis så kommer ord mot döden i form av tröst till uttryck i båda materialen. Det är
intressant eftersom döden i sig för båda inte beskrivs som ett problem, men dessa formuleringar
tycks bli nödvändiga eftersom förlusten av en annan människa ändå är ett problem som vi på något
sätt måste hantera. Detta kan tolkas som ett besökarfokus med terapeutiskt syfte i kontrast med mer
dogmatiska syften.

5.3 Avslutande reflektion
Resultatet ovan klargör både likheter och skillnader i hur respektive begravningsritual konstruerar
ord mot döden som ett mänskligt och språkligt manifesterande av hopp. Döden får då inte sista
ordet utan hoppet kommer till uttryck i de positiva konsekvenser som jag har identifierat i fem olika
kategorier. Något som blir intressant att reflektera över är det i resultatet som pekar på stora likheter.
Av de fem kategorier av ord mot döden som jag har formulerat (En överstiglig gräns, social evighet,
memento mori, att tolka livet genom döden och ord om tröst) så kan fyra av dem identifieras i båda
materialen. Den enda som enbart återfinns i Svenska kyrkans kyrkohandbok är den första kategorin
som åsyftar ett hopp om evigheten och en tro på ett liv efter detta. Detta kan på ett sätt tolkas vara
anmärkningsvärt eftersom dessa ord mot döden ändå relaterar till så pass vitt skilda ideér om vad en
människa är. Det kan dock finnas många förklaringar till detta. En sådan förklaring skulle kunna
vara att människor trots olika livsåskådningar på många sätt fungerar likadant och behöver samma
saker. Likheterna i materialets formuleringar skulle då kunna bero på något allmänmänskligt som
kommer till uttryck i liknande förhållningssätt till döden. En annan förklaring till dessa likheter
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skulle kunna vara att dessa livsåskådningar (som de formuleras i materialen) inte existerar i
kulturella vakuum utan lever sida vid sida och påverkas av varandra och andra. Humanismen i
Sverige idag har att förhålla sig till vad Martinson kallar en postkristen kultur, vilket innebär att
samhället trots dagens pluralism på många sätt påverkas av det kristna arvet.98 Utifrån detta vore det
inte konstigt om denna Humanism på något sätt påverkats av detta arv. Den kristna tro som gestaltas
i Svenska kyrkans kyrkohandbok är tillkommen i en kontext som präglas dels av ett multikulturellt
och multireligiöst samhälle och dels ett samhälle där många inte har en uttalad tro på högre makter.
Därför är det möjligt och kanske till och med troligt att detta material påverkats av denna kontext.
En slutsats utifrån ovanstående reflektion skulle kunna vara att respektive materials ord mot döden
visar på likheter eftersom båda i det pluralistiska samhället drar åt en slags mittpunkt där så många
som möjligt med sin egen livstydning ska kunna identifiera sig med formuleringarna.

Värt att poängtera är dock respektive materials tydliga särdrag och att dessa likheter framförallt är
likheter i det att de kan falla under samma kategorier. Svenska kyrkans kyrkohandbok har
fortfarande genomgående drag av den klassiska påskliturgin med ett hopp om liv genom döden
medan Ceremonier gör tydligt att döden är slutet för den individuella personligheten och att
människan inte underordnar sig några högre makter. Ovanstående diskussion om likheter är alltså
snarare en diskussion om tendenser än någonting annat.

En samhällelig konsekvens utifrån resultatet skulle kunna vara vikten av att en livsåskådning i
ritualen värnar om sin särart, speciellt om dessa tendenser jag pekar på stämmer. Bevarandet av
särart blir då viktigt eftersom det möjliggör att i begravningsritualen få identifiera sig med de ord
som sägs, och om särarten försvinner så blir det problematiskt eftersom det uppenbarligen finns
människor med olika livsåskådningar. Med det sagt bör det även tilläggas att livsåskådningar inte är
fixerade och att en person inte nödvändigtvis eller kanske till och med sällan omfamnar ett helt
dogmatiskt system, därför är det trots fördelarna med att kunna identifiera sig med ritualens
formuleringar inte per automatik ofruktbart att med öppet sinne delta i andra typer av ceremonier.
Intressant är att i ljuset av resultatet och föregående diskussion om särart också reflektera över
dogmatismens roll i dessa ritualer. Graden av övertygelse respektive ritual uttrycker kan då få
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konsekvenser i hur öppen eller stängd ritualen blir för individer som inte delar samma
livsåskådning. Utifrån en tolkning av resultatet skulle en konsekvens kunna bli att det blir viktigt att
dela den humanistiska livsåskådningen som deltagare av den humanistiska begravningsritualen,
eftersom det formuleras en hög grad av övertygelse i och med vetskapen om vad som händer då vi
dör. I den kristna ritualen blir detta mindre viktigt eftersom det med tvivlets plats i åtanke går att
göra en distinktion mellan den tro på ett liv efter döden som kyrkan formulerar som sanning å ena
sidan och ovissheten som också får plats å andra sidan.

Avslutningsvis vill jag presentera fyra forskningsuppgifter som aktualiseras utifrån denna
undersökning. Den första är att utifrån samma teori studera hur ”ord mot döden” konstrueras i andra
livsåskådningar och andra material för att på så sätt kunna studera ordens funktion i en bredare
bemärkelse och således bredda denna studie. Den andra är att vidare utforska likheter och skillnader
mellan den kristna och humanistiska livsåskådningen i andra aspekter och i andra ceremonier. Både
dessa livsåskådningar har och kommer med största sannolikhet ha ett stort inflytande över hur
många människor tolkar sina liv och sin död även i framtiden. Den tredje är att genom en studie av
olika material från olika tider försöka klargöra dessa förändringar jag presenterat tendenser av och
vilka orsaker dessa kan ha. Den fjärde och sista forskningsuppgiften som aktualiseras skulle kunna
vara att fråga hur ”starka” dessa ord mot döden är när det kommer till rimlighet och koherens inom
respektive filosofiska och dogmatiska system. Detta kan även leda vidare till en diskussion om vad
dessa ord mot döden egentligen är. Ska de tolkas som en naiv optimism och ett skönmålande av
verkligheten som människan behöver för att förhålla sig till sin dödlighet, eller är de
manifestationer av sanningar som på riktigt bidrar till en autentisk förståelse av verkligheten.
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