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Sammanfattning 

Denna studie har undersökt dopets innebörd i Sverige utifrån vad föräldrar som döper sina 

barn har för motiv till att utföra ritualen. Studien består av en fallstudie av kvalitativa 

intervjuer med sammantaget sex intervjuer har skett, tre troende föräldrar och tre icke troende 

föräldrar. Dessa intervjuer används för att delge en nutida syn på dopets innebörd och vad för 

motiv det finns till dopet. Intervjuerna har analyserats genom en tematisk analys och en 

ritualteoretisk utgångspunkt har hållits vid granskningen och analyseringen.  

De primära och sekundära motiven som kunde utläsas vid den tematiska analysen var: 

Tradition: Tid, föräldrarna, uppfostran 

Gemenskap: Identitet, familj & släkt, samhället 

Tro: Synd, Jesus  

Högtidlighet: Något fint, festligt, Stämning 

Vad som vidare kunde utläsas av studien var att dopet främst idag har som huvudmotiv, i 

Sverige, en traditionellinnebörd och ett införande in i en gemenskap antingen till den familj 

och släkt för de icke troende och till den kristna gemenskapen för de troende föräldrarna. 

Nyckelord: Dopet, kristendomen, föräldrar, tradition, innebörd, ritualteori, tematisk analys 

  



 

Abstract 

This study has investigated the meaning of baptism within Christianity, in Sweden, in 

consideration of which motive parents has to baptize their children. The study includes a case 

study of qualitative interviews that consists of six interviews with three sets of parents of faith 

and three unbelieving parents'. These interviews are used in order to obtain a contemporary 

view of the meaning of the baptism and what motives there is for christening. This study uses 

a thematic analyze with a ritual theoretical basis. 

The primary and secondary motives that could be read by the thematic analysis were: 

Tradition: Time, parents, nurturing  

Community: Identity, family and relatives, society 

Faith: Sin, Jesus 

Solemnity: Something nicely, rejoicingly, mood 

My analysis of this, as revealed by my investigation, is that the baptisms main motive today, 

in Sweden, has a traditional meaning and is an introduction into a community. This can be a 

welcoming either into the family and relatives of non-christians or as an introduction into the 

Christian community of the parents of faith.  
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1 INLEDNING 
I många olika medier kan det läsas om att Sverige är ett av världens mest sekulariserade 

länder. Detta presenteras i en artikel, skriven av Phil Zuckerman som är forskare inom 

sociologi med inriktning på sekularisation, Why are Danes and Swedes so irreligious? Han 

skriver att Sverige tillsammans med Danmark har det lägst religiösa deltagandet, både i 

antalet som deltar aktivt i kyrkan och även i antalet som deltar i religiösa traditionella 

grundsatser. Från hans undersökning kan det utläsas att det endast är 7 % av Sveriges 

befolkning som går till kyrkan minst en gång i veckan.
1
 

Här erfar vi att Sverige inte ses som ett religiöst land, dock skriver Zuckerman i sin artikel att 

svenskarna trots allt håller fast vid vissa traditioner inom kristendomen. De traditioner som 

svenskar väljer att hålla fast vid är dopet, konformationen, påsken och julen, för att nämna 

några. Individer i Sverige bejakar inte alltid dessa för att de har religiöst ursprung. Zuckerman 

skriver att somliga av traditionerna har tappat den religiösa betydelsen för invånarna i Sverige 

och förevarande utförs endast som en tradition utan religiös innebörd.
2
 Eva Reimers avfattar i 

sin bok Dopet som kult och kultur att det 1995 döptes ca 95 000 barn i Svenska kyrkan. Idag 

är det dock färre
3
, 2015 döptes cirka 52 000 barn inom Svenska kyrkan. Vilket är 45.5 procent 

av alla födda i Sverige under detta år. Kyrkan i Sverige idag ser doptrenden som något 

negativ, men år 2015 minskade inte dopet lika mycket jämfört med tidigare år.
4
 

Sveriges befolkning håller fast vid många av de kristna traditionerna och dopet är en av dessa 

ritualer. Även om det blir färre och färre som tillhör Svenska kyrkan är det tillsynes ändå 

många som väljer att döpa sina barn. Detta medför dock att det skapas funderingar; varför 

väljer många föräldrar att döpa sina barn? Vad har dopet för innebörd för de föräldrar som 

väljer att döpa sina barn? Har det samma betydelse idag som det hade förr? Detta ämnar 

denna studie att undersöka. 

  

                                                             
1
 Zuckerman, P., Why are Danes and Swedes so irreligious? 2009, s.55 

2
 Zuckerman, P., 2004, s.65-66 

3
 Reimers, E., Dopet som kult och kultur, 1995, s.12 

4
 Svenska kyrkans siffror angående dop 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562 (2016-04-21) 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Tidigare forskning om dopet har påvisat att föräldrar döpte sina barn på 1970-talet för att det 

var en välsignelse, tradition, förpliktelse som förälder och för att dopet är ett sakrament, enligt 

Kjell Petersson som är kontraktsprost och teologie doktor.
5
 Som beskrivits ovan har Sverige 

blivit mer och mer sekulariserat, till likaledes håller många ändå fast vid traditioner från 

kristendomen i dagens samhälle och en av dessa är dopet. Uppsatsens syfte är att undersöka 

och belysa vad det finns för motiv i dagens Sverige på 2010-talet till att döpa sina barn. 

Studien kommer utgå från både kristna respektive icke-kristna föräldrars syn på dopmotiven 

och eventuella likheter och skillnader ämnas analyseras och klarläggas. Undersökningen har 

utgått från följande forskningsfrågor: 

 Vilka motiv anger föräldrar idag för att döpa sina barn? 

 Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan föräldrar som ser sig som kristna 

gentemot de som inte ser sig som troende? 

1.2 Metod 

Metoden som valts för insamlandet av uppsatsens material är kvalitativa intervjuer. 

Intervjusvaren har analyserats med hjälp av en tematisk analys med en ritualteoretisk 

utgångspunkt. Kommande kapitel kommer beskriva hur intervjuerna genomfördes, urvalet av 

dessa och hur den tematiska analysen på intervjuerna har skett. Valet gjordes att redovisa den 

kvalitativa metoden av intervjuerna först för att de ligger till grund för undersökningen och 

bearbetningen av dessa skedde i samspel med den tematiska analysen. 

1.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna blir en mindre fallstudie för att inom dessa undersökningar läggs den större 

vikten på kvalitet gentemot kvantitet. Med detta menas att det sagda ordet av intervjupersonen 

blir betydelsefullare än undersöknings data. Dessa utredningar utgör en granskning av en 

specifik företeelse, vad som till exempel undersöks är ett skeende, en person, en händelse, en 

social grupp eller en institution. Denna avgränsning görs när det finns något intressant eller 

viktigt att titta på utifrån ett problem vilket Sharan B Merriam skriver i boken Fallstudien som 

forskningsmetod. Hon fortsätter även att redogöra för att beslutet att välja en kvalitativ 

                                                             
5
 Petersson, K., Kyrkan, folket och dopet, 1977, s.11, 123 
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forskningsmetod görs när inriktningen blir mot att titta på instinkten, upptäckten eller 

tolkningen av ett specifikt resultat.
6
 

Fallstudien som forskningsmetod ”ska användas när vissa frågor ställs angående en viss 

företeelse och när man vill ha en viss slutprodukt.”
7
. Metoden är inget substitut för någon 

annan metod och i studien blir forskaren det primära när det handlar om att först samla in 

information och sedan analysera materialet. Forskaren är bara människa och det är detta som 

har blivit ifrågasatts gällande denna forskningsmetod. Det är mänskligt att begå misstag, detta 

gäller även vid tolkning och analyser. En miss kan leda till feltolkning. Därför är det 

väsentligt som fallstudieforskare att ha en bred tolerans för mångtydighet. Inför en kvalitativ 

forskning får forskaren rollen som en detektiv, de rätta bitarna i pusslet måste hittas och det är 

detta som gör det komplicerat.
8
  

Som tidigare nämnts blir detta en kvalitativ forskning och under intervjuerna användes en 

kvalitativ forskningsintervjuteknik, vilket medför att ämneskunskaper var av stor vikt innan 

intervjuerna skedde. Valet gjordes därför att lägga dessa sist i undersökningen, dock är det 

essentiellt som intervjuare att vara opartisk och inte ställa ledande frågor vid intervjuerna för 

att inte tvinga fram ett önskat resultat.
9
 Frågorna har utformats efter studiens forskningsfrågor 

och till en början valdes raka frågor som informanten kunde ge enkla svar på. Frågorna 

övergick sedan till en mer djupgående karaktär som krävde mer resonerande svar från 

informanterna. Detta bidrar till mer öppna och givande svar vid intervjuerna vilket medför en 

bra grund till den kommande analysen, enligt Kvale och Brinkmann.
10

  

Kvalitativa studier brukar arbeta mot målinriktade urval.
11

 Målet under intervjuerna var att få 

tydliga svar utan att informanten kände sig styrd genom ledande frågor. Det är även av vikt 

vid kvalitativa intervjuer att de kan röra sig i olika riktningar, som nämndes innan, för att 

tyngdpunktens fokusering ska ligga vid intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

Det vill säga att intervjuaren ska kunna komma med nya frågor under intervjun, vilket medför 

                                                             
6
 Merriam, S.B., Fallstudien som forsknings metod, 1994, s. 20-30 

7
 Merriam, S.B., 1994, s.50 

8
 Merriam, S.B.,1994, s.50-53  

9
 Kvale, S. & Brinkmann. S. Den kvalitativa forskningsintervjun, 2014, s.98 

10
 Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, s.174 

11
 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2002 s.350 
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att intervjuerna anpassas efter vad informanten svarar. Detta kan även bidra till, enligt 

Bryman, fylligare svar och intervjuprocessen blir mer flexibel.
12

 

Alla informanter som deltar är garanterade anonymitet. Detta är essentiellt för att ge 

individerna en trygghet när frågorna besvaras samt att de inte ska känna sig utlämnade till att 

bli ifrågasatta efter intervjun. Det är väsentligt att i början av intervjun att förklara varför just 

de har valts ut för att delta i studien och varför deras bidrag till undersökningen är av vikt.
13

 

En annan faktor till att anonymitet valdes var för att detta kan medföra öppnare svar på 

frågorna, genom att informanterna kan känna sig tryggare i situationen om det diskuteras lite 

känsligare ämnen, menar Bryman.
14

 Ett medvetet val gjordes att döpa de intervjuade 

föräldrarna till pseudonymer för att kunna hålla isär informanterna under analysen. Namnen 

på informanterna redovisas i kapitel 2 Resultat. Namnen kommer inte avspegla kön utan en 

man kan heta Anna och en kvinna kan heta Bengt. 

Alla intervjuer spelades in under samtalet och därefter transkriberades dessa. Valet gjordes att 

översätta dem från muntligt tal till skriftligt språk. Detta medförde att utfyllnadsorden i de 

skriftliga versionerna togs bort från intervjuerna förutom i de meningar där utfyllnadsorden 

förmedlade något som informanten ville ha sagt under intervjuerna.
15

 Anna Hedin skriver i 

Liten lathund om kvalitativ metod att alla delar under en intervju inte är nödvändiga att ta med 

i transkriberingen. Dessa tillfällen är när informanten svävar ut från ämnet och som inte är 

relevanta för analysen, vid dessa delar togs valet att vid transkriberingen att endast 

sammanfatta vad som sagts, vilket Hedin anser är mer gynnsamt för studier.
16

 

1.2.2 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i denna studie är förhållandevis hög men skulle även kunna ha stärkts. 

Undersökningen är av en skala som gör att det går inte att bilda en generell slutsats av studien 

utan den ligger som en grund för vidare forskning. För att höja validiteten i uppsatsen hade 

fler intervjuer utförts, men pågrund av tidsbrist var ej detta möjligt. Den kunde även höjts 

genom att enkäter skickats ut till fler informanter samt till fler delar i Sverige. Detta kan ha 

gett ett annat svar dock mister man här tolkningsmöjligheterna som intervjun ger. Dock blir 

                                                             
12

 Bryman, 2002, s.413 
13

 Patel, R. & Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning, 2003, s.69-70 
14

  Kvale, S. & Brinkmann, S., k Den kvalitativa forskningsintervjun, 2014, s.176-182 
15

  Kvale, S. & Brinkmann, S., k Den kvalitativa forskningsintervjun, 2014, s.176-182 
16

 Anna Hedin, En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju, 1996, s. 6 

https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/student/filearea?uusp.portalpage=true&entit 

yId=88018&toolAttachmentId=108197&toolMode=studentUse&mode=filearea108197 (2016-04-21) 
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det lättare att replikera studien genom att samma enkät kan användas flera gånger. I en 

intervju blir tolkningen en väsentligdel vilket också är av stor vikt vid kvalitativ forskning. 

Studien blir grundläggande, som nändes innan, till fortsatta studier och validiteten utifrån 

förutsättningarna är hög. Detta för att hur studien har gått tillväga redovisas tydligt. 

Reliabiliteten är också hög genom att studien har beskrivits utförligt och intervjumallen kan 

ligga till grund för kommande forskningar vilket medför att studien kan göras om. Det som 

dock blir skillnad är att det inte är samma person som tolkar resultatet vilket kan medföra 

andra svar. Således finns det möjlighet för andra forskare att efterlikna studien i och med att 

analysen är tydligt beskriven. Förhoppningen med studien är att den skulle kunna ligga till 

grund för vidare forskning för att kunna skapa och utvisa en mer generellbild av vad föräldrar 

i dagens samhälle har för innebörd av dopet.  

1.2.3 Avgränsningar 

En avgränsning blir att erfara hur föräldrar som låter döpa sina barn i Svenska kyrkan ser på 

dopets innebörd, därför blir det den Lutherska kyrkans betydelse av dopet som denna studie 

fokuserar på. Vidare noteringar är att denna studie lägger endast fokus på barndopet, inte 

dopet i sin helhet. 

 

Avgränsningarna som gjordes för intervjuerna är att valet togs att intervjua sex nyblivna 

föräldrar om varför de ska eller har döpt sitt/sina barn. Detta med hänsyn till tidsbristen valdes 

enbart sex föräldrar ut för att undersökningen skulle få möjlighet att genomföras med ett 

rättvist resultat. Detta handlar således om en fallstudie och kan inte ge en generell bild av 

föräldrars dopmotiv utan blir en grund till vidare forskning samt att studien kommer att bidra 

med en insyn i varför föräldrar idag väljer att döpa sina barn. Informanterna är tre föräldrar 

från tre olika familjer som är troende och tre föräldrar från tre olika familjer som inte är 

troende. Detta val gjordes för att få en syn från båda sidor, det vill säga den troende aspekten 

och den icketroende samt för att besvara studiens syfte: Varför man som förälder väljer att 

döpa sina barn som kristen och varför man som förälder väljer att döpa sina barn som icke 

troende. Det är föräldrarna själva som karaktäriserar sig som troende respektive icketroende. 

 

För att få kontakt med informanter till studien gjordes ett inlägg på Facebook där syftet med 

studien beskrevs samt kriterierna för vem som kunde intervjuas presenterades. De personer 

som sedan svarade på detta inlägg valdes sedan utefter hur väl de passade in de kriterier som 

beskrivits. Dessa var att föräldrarna skulle ha fått barn inom det närmsta året, vilket medförde 

att innebörden av dopet var så nära i tid som möjligt. Alla informanter är mellan 20 till 30 år 



10 
 

vilket också ska bidra med en så nutida syn på innebörden då äldre generationer kan ha en 

annan syn på dopet. Genom att sökningen efter informanterna skedde genom en socialmedia 

koncern blev det att två av informanterna är vänner till mig sedan innan och fyra av 

informanterna har ingen personlig koppling. Detta anser jag dock inte påverkat studien i 

efterhand utan under intervjuerna har en opartiskhållning applicerats. Informanterna valdes 

utefter vilka som fyllde kriterierna, vilket dessa sex personer gjorde.  

 

Alla informanter är av samma etnicitet vilket inte fanns en tanke om från början att det skulle 

skilja eller att det skulle studeras. Detta kan dock vara av vikt vid framtida studier att välja att 

titta på hur detta spelar in. Det vill säga för att det kan innebära att det finns lika traditioner 

även om det är samma inriktning. Det viktiga i denna studie var att informanterna hade den 

lutherska inriktningen i den kristna kyrkan. Därav skulle etnicitet kunna vara en faktor som 

påverkar svaren som framkommit genom studien dock inget som läggs in som vikt vid 

analysen.  Samma möjligheter finns vid analys av könet, något som denna studie har valt att 

bortse från. Om vikt skulle läggas vid kön under analysen skulle detta kunna påverka 

undersökningens resultat, vilket inte är syftet. Istället skulle detta kunna vara intressant att 

undersöka vid en annan studie som ämnar undersöka könets påverkar inom religion och 

dopets innebörd. 

 

En avgränsning fick tas att endast intervjua en av föräldrarna till barnet på grund av 

utrymmes- och tidsmässiga skäl. Valet av förälder gjordes utefter vem av dem som skulle 

kunna tänka sig delta vid en intervju. 

 

1.2.4 Tematisk analys 

En teorigrundad tematisk analys valdes för att analysera materialet från intervjuerna. Virginia 

Braun och Victoria Clarke skriver i artikeln Qualitative Research in Psychology att tematiska 

analyser används för att analysera, identifiera och studera återkommande mönster i ett visst 

material. Det är av vikt vid användandet av denna metod att som forskare vara aktiv när 

materialet gås igenom och det kräver noggranna övervägningar vid urvalet av material i 

relation till syftet. Det som menas med att analysen är teorigrundad är att materialet kodas 

utifrån tidigare forskning och teori. Här menar Braun och Clarke att vissa delar blir i och med 
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detta mer detaljerat avkodat eftersom den som analyserar lägger större vikt vid det som 

uppfyller studiens syfte.
17

 

Vidare beskriver de hur en tematisk kodning ska gå till, där de delar upp kodningsprocessen i 

olika faser. Familiarising yourself with your data är den första fasen som betonar vikten av att 

sätta sig in i materialet. Detta för att få en djupgående förståelse för vad som ska undersökas. 

Detta medförde möjligheten till idéer och tankar om vilka kommande motiv och teman som 

skulle kunna utläsas ur studien, vilket är essentiellt, enligt Braun och Clarke, att ha en tanke 

om innan en tematisk analys ska ske. Nästa steg i kodningsprocessen kallas Generating initial 

codes vilket innebär att det påbörjas en avkodning.
18

   

I artikeln blir inte beskrivningen av denna avkodning tydlig och valet gjordes att utgå från 

kodningsbeskrivningen som Kathy Charmaz beskriver i Constructing Grounded Theory, a 

Practical Guide through Qualitative Analyses.
19

 Även om den kodningsmetoden är 

konstruerad för Grounded Theory menar Braun och Clarke att det finns många likheter mellan 

olika kvalitativa metoder och tematisk analys, vilket stödjer avkodningen vid 

undersökningens analys.
20

 Charmaz använder sig av två olika faser vid sin kodning: initial 

coding och focused coding. Varför materialet kodas i två olika faser är för att reducera ner 

materialet, från att kännas oöverskådligt till att vara hanterbart samt för att leda till det 

primära målet vilket är att få ut olika teman ur materialet. I den första fasen är första steget att 

sovra och finna det i materialet som behandlar samma teman. Vid detta tillfälle avkodas både 

hela meningar och i vissa fall endast enstaka ord. Detta blir som en komprimerad 

sammanfattning av texten och till viss del väldigt textnära till materialet.
21

 Nedan följer ett 

exempel på hur denna avkodning av materialet har skett: 

Respondent 5 - Hanna Koder 

”Jag är lite oklar med varför jag döper mitt 

barn, jag vill den ska vara döpt för att jag är 

det, min släkt är det också, det blir något 

extra. Man ska fira att ett barn kommit till 

1. Tradition 

2. Gemenskap 

3. Högtidlighet  

                                                             
17

 Braun, V. & Clarke, V, Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 

3, PP. 77-101. ISSN 1478-0887, 2010, s.12-16 
18

 Braun & Clarke, 2010, s.12-16 
19

 Charmaz, K, Constructing Grounded Theory, a Practical Guide through Qualitative Analyses, 

California, 2006, ISBN-10 0-7619-7352-4, s.27 
20

 Braun & Clarke, 2010, s.15 
21

 Charmaz, K, 2006, s.46-53 
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världen.” 

 

När dessa koder hade tagits ut övergick det till andra fasen, focused coding. Vid denna fas 

används enbart de koder som framkommit genom första kodningen och ett urval görs utifrån 

tidigare forskning och teori, det vill säga vilka av koderna som är mest analytiskt 

intressanta.
22

 Genom första fasen framkommer olika kategorier och genom andra fasen blir 

det uppenbart vilka de sekundära kategorierna till dessa är. De kategorier som i denna studie 

betraktas som huvudmotiv är: Tradition, Gemenskap, Tro och Högtidlighet. Det är av stor vikt 

när dessa kodas fram att det finns en tydlig återkoppling till tidigare forskning och teori, 

menar Braun och Clark. Vid fortsatt analys genom den andra fasen blev de sekundära koderna 

till huvudkategorierna dessa:  

Tradition: Tid, föräldrarna, uppfostran, föräldraskapet 

Gemenskap: Identitet, släkt, samhället 

Tro: Synd, Jesus  

Högtidlighet: Något fint, festligt, Stämning 

Primära koder: Från exemplet ovan: Hanna Sekundära koder: 

1. Tradition 

2. Gemenskap 

3. Högtidlighet 

4. Föräldrarna är döpta  

5. Släkt 

6. Något fint, festligt 

 

1.3 Historisk bakgrund 

Här nedan följer en historisk bakgrund till hur dopet har utvecklats tillsammans med 

Kristendomens framfart. Denna bakgrund ges för att få en djupare förståelse varför dopet ser 

ut som det gör idag och för att kunna analysera svaren från informanterna. 

I början av kristendomen och kyrkans tid var inte dopet en isolerad akt utan under en lång tid 

ingick dopet i en process. Bönen, skrifterna och gemenskap med församlingen hörde till detta 

förlopp. Dopet var en ingång in i kyrkan och från slutet av 100-talet utvecklades detta tillträde 

och blev av fastare former samt övergick det till att vara en mer fristående del under 

gudstjänsten. Katekumenat kallades skeendet där dopet ingick. Många väntade med att döpa 
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sig precis innan dödsbädden för att individen inte ville synda efter dopet, för att dopet ansågs 

förlåta alla individens synder.
 23

 

Under denna tid, skriver Karl-Gunnar Ellversson, förde dopet människor djupare in i den 

kristna gemenskapen med Kristus. Sedan ur-kyrkan har det varit tradition att döpas i vitt, detta 

för att vitt symboliserar glädje och renhet. Det som på denna tid var meningen med dopet var 

att individen skulle bli fri från synd och starta ett nytt liv.
24

 Den första som blev döpt var 

Jesus. Hans dop var i början en förebild över hur dopet genomfördes. "Som Jesus vid dopet i 

Jordan invigdes till sin livsgärning och mottog den heliga Anden, så föds människan, menade 

de första kristna"
25

, skriver Ellversson. Den självklara kopplingen mellan anden och dopet 

bleknade efter åren, också gjorde sambandet mellan dopet och Jesu dop, under 300–400-talet. 

Den koppling som förekom var föreningen med Jesus död, vilket framträdde genom 

Romarbrevet kap 6.
26

 

Efterföljande tid kom dopet inte att ändras på många punkter fram till 1500-talet. Det skedde 

vid denna tidpunkt en reformation i Europa och två delar karaktäriserade dopet uttryckligt. 

Medeltidens arvsyndslära, doppraxis och barndopsteologi togs tillbaka för att individer från 

denna tid ville leva i en enhetskultur, vilket menas att alla skulle vara kristna och alla skulle 

döpas. Luther menade att dophandlingen var ett sätt att förkunna sin tro. Dopet blev därmed 

en symbol, enligt Luther, för ett händelseförlopp som innebar att dagligen dö från synden och 

leva ett nytt liv.
27

 

I Sverige under 1600-talet skedde det endast dop under söndagsgudstjänsten i kyrkorummet, 

undantag för detta var nöddop. Olaus Petri ansåg att det var viktigt att alla i familjen var 

näravande för att en viktig del av dopet var att barnet föddes in i en församling. Under 1700-

talet blev det vanligt med att barn döptes i hemmet. Genom att dopet skedde hemma blev 

ritualen främst en familj- och släkthögtid, vilket medförde att detta kom även att prägla dopet 

som skedde i kyrkorummet. Under 1900-talet ville pastoratet återigen få in dopet in under 

söndags gudstjänsterna. 1898 blev inte dopet vägen in till kyrkan, utan behövdes kompletteras 

med konfirmation.
28
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1.4 Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om dopet i sin helhet, exempelvis om hur dopet har utförts förr, 

hur det utförs idag och vad dopet har för betydelse. Dopet är en stor del av den kristna 

traditionen och kristendomen som religion är ett väl utforskat ämne. Den forskning som 

bedrivits är främst av olika präster eller personer som är verksamma inom kyrkan dock är det 

få ”neutrala” forskare som har intresserat sig för ämnet. 

Eva Reimer är en av de som forskat inom ämnet. Hon är pastor i Svenska Missionsförbundet 

och även verksam som forskare. Hon har skrivit boken Dopet som kult och kultur, bilder av 

dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer. I denna bok tar hon upp frågan om hur dopet ser ut i 

ett sekulariserat Sverige. Boken är från 1995 och vid denna tidpunkt var det 80 % av alla 

nyblivna föräldrar som valde att döpa sina barn i kyrkan. Hon belyser dopet som tradition och 

vad dopet faktiskt har för betydelse för föräldrar under 1990–talet. Boken är en avhandling 

där hon har intervjuat och deltagit i dopsamtal med präster och föräldrar. Hennes studie är i 

första rum en mikroanalys av dessa samtal. Hon menar att genom att se till hur människor 

beter sig kan slutsatser dras om det som är meningsfullt. Hennes syfte med studien är belysa 

att även om individen inte är kristen bejakas ändå vissa traditioner inom olika religioner och 

speciellt inom kristendomen så som dop, bröllop och begravning.
29

 

Utifrån hennes 34 intervjuer kan det tolkas att dopet var betydelsefullt, även om föräldrarna 

inte är kristna. Dopet blir en högtid oavsett om individen är kristen eller inte. Det som utläses 

från intervjuerna är att det ibland är svårt för föräldrar att veta varför de döper sina barn. 

Således innebär inte detta att dopet inte är viktigt. Reimer har som exempel ett föräldrapar, 

Filippa och Fredrik som har förberett väldigt mycket inför sitt barns dop trots att de inte 

riktigt vet varför de utför denna rituella handling. Dopet är trots allt en viktig händelse i deras 

liv även om den inte sker av trosskäl.
30

  

En rit kopplas ofta till tid och individen vill markera en händelse i livet såsom dop, bröllop 

och begravning.
31

 Detta kan utläsas genom många av föräldraintervjuerna. De kopplar dopet 

till tid och att de själva genomgått denna procedur vid en viss tid i sina egna liv. Detta skapar 

tradition inom familjen.
32
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16 av 17 familjer beskriver, enligt Reimers, dopet som en föreställning. Det är deltagarna i 

denna föreställning plus prästen som beskrivs som en huvudperson tillsammans med barnet. 

Det är prästen som ser till att det som ska hända sker. Slutsatsen gör hon genom exempelvis 

att en informant säger: ”det är ju underhållning” medan en annan mamma säger att kyrkan är 

scenen för dopet. Liknande sagda formuleringar och liknande beskrivningar har hon sett i de 

16 intervjuer hon genomfört. Reimers finner inte detta konstigt för hon anser att en rit, som 

dopet, är utformat efter ett tydligt manus i form av prästen, psalmerna och vad som ska och 

inte ska utföras.
33

 

Flera av hennes föräldraintervjuer ger upphov till att dopet är en del till att barnet blir en 

människa. För vissa av dem är detta den mest väsentliga delen av själva dopet samt att 

Identiteten på barnet fastställs genom dopet. En mamma i Reimers intervjuer uttrycker: ”Han 

är Peter nu.” genom dopet har hennes son blivit en människa och blivit hennes Peter.
34

 

Genom intervjuerna framkommer det att dopet blir en gemenskap och att detta har en stor 

betydelse för föräldrarna på två plan. Det första är att det berör den kulturella gemenskapen 

och delaktigheten inom detta och på det andra planet handlar det om gruppen, alltså släkten 

och familjen. Det som kan utläsas ur hennes intervjuer är att när barnet genomgår dopet ger 

detta ett uttryck för kulturell tillhörighet och lojalitet samt att det blir uppenbart att föräldrarna 

anser att dopet är det ”normala” och att inte döpa sitt barn är det som sticker ut. Genom detta 

vill föräldrarna ingå i den sociala norm som har skapats och anser om ett dop inte sker hamnar 

de och barnet utanför samhällets norm.
35

 

Intervjuerna åskådliggör att dopet blir en gemenskap, en tillhörighet mellan familj och släkt.
36

 

Både faderns och moderns sida kopplas samman av barnets dop. Tillfällen som dop, bröllop 

och begravningar för personer samman. Släkt som bor långt bort kommer för att bli en del av 

det som sker, individer samlas för att delta. Det framkommer att föräldraskapet bekräftas och 

släktbanden mellan släkterna konfirmeras. Flera av paren påpekade att det är ett sätt för den 

äldre generationen att godkänna dem som legitima föräldrar.
37

 

Kjell Petersson har skrivit ett kapitel i antologin Kyrkan och dopet idag
38

 som heter En 

mångfald och en rikedom – teologiska aspekter på dopet. Petersson är kontraktsprost och 
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teologie doktor. Han skriver om hur dopet har förändrats sedan 1900-talet och genom detta 

beskrivs det hur de kristna ser till arvsynden och att dopet är ett sakrament. Peterssons 

undersökning ger en bild av det dåtida 1970–talets samhällssyn på dopet. Han beskriver 

dopets utveckling cirka 100 år tillbaka i tiden framtill 1970–talet för att ge en historisk 

bakgrund till dopet. I denna avhandling försöker han belysa hur kyrkan har påfrestas av 

samhällets utveckling. Han har valt att vara tydlig i sin undersökning, som han kallar 

Uppsalaundersökningen, med att föräldrarna ger expressiva formuleringar och att det är 

föräldrarnas tidigare kopplingar med dopet som framkommer genom intervjuerna. Det är 

sedan hans tolkningar som utgör hans undersökning.
39

 

Ur Peterssons undersökning i Uppsala går det att utläsa att i 8 av hans 41 intervjuer kopplade 

föräldrarna ihop dopet med välsignelse. Han utläser ur sina intervjuer att det är vattnet som 

välsignar barnet, där en av föräldrarna direkt sade till Petersson ”Man tycker det (vattnet) 

välsignar barnet på något vis”.
40

 Dopet associeras också utifrån intervjuerna med Johannes 

döparen och inte med Jesus.
41

  

Dopets betydelse och innebörd som en tradition kunde Petersson urskilja hos alla intervjuer 

som han genomförde med undantag av tre stycken. Det är inte ordet tradition i bemärkelse 

som träder fram utan mer förklaringar runt själva ordet. Som ett exempel på denna förklaring 

kring ordet tradition gav han en pappa som uttryckte sig på detta sätt; ”Det är en svår fråga, 

men det har att göra med mycket. Det är en gammal sak som sitter i ens egen uppfostran”
42

.  

Som högtid markerar föräldrarna att dopet är i den bemärkelsen en positiv företeelse. Trots 

detta visar två av dem att de inte sätter någon värdering i detta. Föräldrarna visar också 

positiva tankar om att ha dopet i kyrkan. Många uttrycker en fundering om det verkligen 

skulle kunna gå att få den stämning som inges vid ett dop i hemmet eller i en annan lokal än 

kyrkan och med detta vill Petersson påpeka att kyrkan är en stor del i innebörden av hur 

föräldrarna tolkar dopet. Något som kan utläses från Peterssons undersökning är att 

föräldrarna ser dophandlingen och kyrkorummet som en helhet. De föräldrar som inte pratar 

om dopet som en högtid ser det mer som ett minne.
43
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Enligt Peterssons Uppsalaundersökning är det många föräldrar som sammankopplar 

förpliktelser med föräldraskapet. Hela 73.5 % av de 41 stycken föräldrarna ansåg att det var 

en stor del av dopets innebörd. Det finns många väsentliga delar av dopet och alla handlar inte 

om barnet i sig utan föräldrarna har också, enligt sig själva, en stor del vid dopet.
44

  

Mikael Löwegren, som tidigare nämnts, har redigerat boken Kyrkan och dopet idag, om dop i 

2010-talet. Denna bok är en antologi av olika skribenter och Anna Karin Hammar som är 

teologie doktor, är en av bokens författare. Hon skriver i kapitlet Skapelsens mysterium, 

skapelsens sakrament – dopteologi i mötet mellan tradition och situation att några motiv i 

dopet framträder och några hamnar i bakgrunden. Dopet har i största del varit för att befria 

oss från arvskuld. Men idag, anser Hammar, att det finns tre motiv till varför föräldrar döper 

sina barn: kärlek, lidande och livsmodets. Kärleken handlar om kärleken till gud och att detta 

är det största en förälder kan ge sitt barn. Kärlekskänslan är ett starkt ämne och ger dopet en 

klar innebörd, just kärleken för sitt/sina barn. Föräldrar älskar sina barn och detta vill de visa 

oavsett om personen är troende eller inte antingen genom kärleken till sina barn eller kärleken 

till Gud. Är föräldrarna troende döps även barnet för lidandets skull samt att gud ska ge barnet 

skydd från det goda och det onda. Det sista som framkommer är att föräldrar döper sina barn 

för gemenskapen.
45

   

Lidandet handlar om att världen består av både gott och ont samt att dopet är ett löfte att Jesus 

ska finnas med individen tills denne avlider. Livsmodets skull beskriver hon som 

gemenskapen in till den kristna familjen. Individen blir i och med dopet bror eller syster till 

de andra medlemmarna och personen motar syndernas förlåtelse.
46

 Dopets innebörd blir en 

gemenskap med alla andra som är döpta eller en gemenskap in till sin familj.
47

 

En annan person som skriver Kyrkan och dopet idag, om dop i 2010-talet är Christopher 

Meakin som även han är teologie doktor. Han skriver om bakgrunden till dopets ekumeniska 

kontext idag, i kapitlet Den enhet som de har i Kristus genom dopets vatten – ekumeniska 

perspektiv på biskopsbrevet om dopet. Han diskuterar hur barndop och bekännelsedop i 

dagens samhälle måste lära sig att samarbeta. Dopet idag betyder inte samma sak som det en 

gång gjorde och detta måste anpassas till nutidens seder, enligt Meakin.
48

 Ett av kapitlen heter 

Fokus på dop, skrivet av Lena Andersson och Marcel Salinder, som granskar hur kristna är 
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döpta och vad som faktiskt sker vid dopet. Det nämns att mycket som sker vid ett dop idag är 

av tradition såsom själva döpningen ska ske i kyrkan, hemma eller på BB. Det sistnämnda var 

dock vanligast under 1940-talet då många dog i barnsäng. Platsen kan alltså variera men det 

är således traditionen i själva dopet som bestämmer var det ska ske.
49

 

På många ställen i Sverige uppvisas det att många vuxna ger en oklar bild av hur deras dop 

såg ut och även vad dopet har för betydelse för dem. Tradition är viktigt men dopets innehåll, 

varför det sker och varför deras barn är döpta, är inte alltid tydligt. Vad som kan tolkas av 

detta är att tradition och tro går hand i hand.
50

 I en undersökning som gjordes i Lunds stift 

under 2010-talet kan det utläsas att traditionen för dopet var det som bar föräldrarna framåt 

till att fortsätta döpa sina barn. 

I kapitlet Dopet som tecken och redskap för världens frälsning, skriven av Mikael Löwegren, 

påpekas det också att dopet bli mer och mer en tradition av olika innebörder samt en betydelse 

av gemenskap. Tradition handlar om att gå med i denna gemenskap. I detta kapitel talas det 

endast om troende, vilket innebär att det handlar om gemenskapen till gud och det kristna 

samfundet.
51

 

1.5 Teori och begrepp 

Denna uppsats inriktar sig att undersöka föräldrars innebörd vid dopet av sina barn. 

Ritualteorier fokuserar på att ritualer kan se olika ut och ha olika meningar för olika individer. 

Vilket passar väl in på studiens syfte och teorin kommer att appliceras på den tematiska 

analysen för att kunna utläsa varför motiven till dopet är av värde för människan. 

1.5.1 Ritualteori 

De senaste 20 åren har ritualteorier blivit en större del inom forskningssammanhang. Innan 

detta var det andra termer som var mer intressanta att undersöka som exempelvis kultur, 

religion och samhället. Med tiden har ritualen blivit av eget värde samt ett verktyg för att 

förstå sociala fenomen.
52

 Det finns många definitioner av vad en ritual är och lika många 

förklaringar till ritualens funktion.
53

 Flera forskare har betonat att det finns svårigheter med 

att formulera en allmän ritualteori. Men en vedertagen syn på själva teorin, menar Hornborg, 

är att ritualteorier skulle kunna definiera och förklara vårt behov som människor att ritualisera 
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våra handlingar. En förklaring som kan finnas till detta är att ritualer är specifika och 

kulturella skapelser som ser likartade ut runt om i världen. Ritualer skulle kunna ses som en 

familj där medlemmarna delar vissa gemensamma drag men också har vissa skillnader.
54

 

Teorierna används för att utläsa mönster mellan tankar och handlingar till varför en företeelse 

utförs detta för att ritualer är mer till för att leda, inspirera eller främja andra aktiveter. Det vill 

säga att de inte är i sig själva huvudmeningen i ritualen vilket medför tanken om att det finns 

en bakomliggande innebörd i varför exempelvis dopet utförs.
55

 

Cathrine Bell menar att ritualteorierna framkom genom studier när forskarna ville få fram 

universala kategorier för mänskliga företeelser. Teorierna uttryckte en skiftning i Europeisk 

kultur genom att Europa började jämföra sig med andra kulturer och religioner. 

Ritualteorierna finns för att beskriva religioner dock behöver det inte betyda att ritualen utförs 

för religiösa skäl menar både Bell och Hornborg.
56

 Detta för att alla riter kan vandra mellan 

olika deltagare och kulturområden vilket medför att riten inte behöver ha samma innebörd 

eller samma tanke finns angående handlingen. En deltagare som utför en religiösrit behöver 

inte vara troende, enligt Hornborg. Det finns däremot flera forskare som lägger betoning på 

att en rit är en bekräftelse på sin tro, vilket karaktäriserar dopet enligt tidigare forskning men 

som genom denna ritual ska undersökas om detta stämmer. Ronald. L. Grimes anser dock att 

detta enbart är ett resultat av ett rationalistiskt och västerländskt tänkande, som han påstår ofta 

har gått i företräde för människans föreställningar. Grimes menar att det inte finns någon 

nödvändig förbindelse mellan religion, tro och ritual.
57

 Vilket också Ted J Kaptchuk påpekar i 

artikeln Placebo studies and ritual theory: a comparative analysis of Navajo, acupuncture 

and biomedical healing. Han skriver att ritualer kan genomföras utan att den som utför 

handlingen har en självklar bild av varför den uträttas. Ritualer utmärker sig genom att vara 

företeelser som inte händer dagligen, utan utförs för att det är något speciellt. Ritualteorier 

fungerar som en kodning för att kunna utläsa varför en viss religiös eller icke religiös 

handling sker och varför personen har en vilja till att den ska genomföras, exempelvis vid 

dop.
58
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Bell beskriver att dopet anses vara en passagerit. Detta innebär att själva ritualen markerar en 

övergång mellan en del av livet till en annan. Det fungerar som en märkning av en del av livet 

som sedan firas. Passageriter, eller övergångsrit som det även kan kallas, finns i alla kulturer 

och dessa behöver inte vara av religiös karaktär. Initiationsrit och samhällsrit är två andra 

inriktningar på riter. Den förstnämnda åsyftar till att personen upptas till en gemenskap och 

samhällriter vill förstärka samhället samt sammanhållningen mellan individer.
59

  

Clifford Geertz menar att ritualens betydelse är av stor vikt vid att utvisa kulturella värden 

och att det ger mening till individen. Detta genom att deltagarna i ritualen är delaktiga i ett 

meningsskapande drama. Ritualteorierna gör kopplingar till djur och deras sociala beteende, 

kopplingen handlar framförallt om när det gäller anpassning till och i en grupp, till varandra 

och till miljön. Detta har sedan sammankopplats till människor och deras sociala behov av att 

behöva tillhöra olika samhällsgrupper, vilket blir väsentligt att undersöka utifrån syftet med 

studien genom att två olika gruppers, de troende och icke troende, syn angående en ritual 

undersöks. Ritualer är en viktig del i djurens överlevnad vilket också kan föras över till 

människans syn på ritualer, att vara en del av gruppen blir en socialnorm. Erik Ericsson 

betonar vikten av de biologiska orsakerna till varför en ritual sker. Han menar att rötterna till 

varför en ritual uppstår ligger till grund i förhållandet mellan förälder och barn. Detta 

repeteras i återkommande och meningsfulla intervaller, vilket även ska ge samspelet ett 

anpassningsvärde för båda parter som ritualen behandlar. Dopet är en ritual som 

sammankopplar två eller flera parter vilket blir av vikt vid studien.
60

 

Bell nämner också att tro kan existera utan ritualer, ritualer kan emellertid inte existera utan 

övertygelse om något utöver varför handlingen ska utföras.
61

 Därför blev det relevant att 

undersöka både troende och icke troende föräldrar för att se om deras motiv var detsamma. 

1.5.2 Begrepp 

I studiens övergripande syfte behandlas dopets innebörd vilket medför att det finns ett 

analytiskt begrepp, vilket är dopets innebörd. Med dopets innebörd granskas föräldrarnas 

perspektiv på dopets innebörd utifrån dem själva. Oavsett om de är troende eller icke troende. 

Är dopet en rit eller att den utförs av traditionell innebörd. En medveten uppdelning mellan 

dessa begrepp görs genom att en rit uträttas med tanke på en religiöshandling. När det utförs 
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av traditionell innebörd blir det av tradition och inte i samverkan med kristendomen som 

religion. Detta blir det analytiska begreppets innebörd. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre kapitel och tillhörande underkapitel. I första kapitlet presenteras 

syftet och forskningsfrågorna. Valet gjordes att i efterföljande del beskriva metoden som 

används och hur analysen har skett. Följt av 1.4 Historisk bakgrund före den tidigare 

forskningen för att skapa en förförståelse inför läsning av forskningen om dopet. 

Ritualteoribeskrivningen placerades sist i inledningskapitlet eftersom teorin är det som 

avslutningen appliceras på intervjuerna efter den tematiska analysen har skett tillsammans 

med den tidigare forskningen. 

I kapitel två redovisas och klargörs analysen av intervjuerna. Underkapitlen har fått namnen 

efter de primära huvudteman som framgick genom analysen, för att göra det tydligt och lätt 

att läsa redogörelsen av resultatet.  

Sista och tredje kapitlet är en diskussion gällande informanternas svar till att döpa sina barn 

gentemot tidigare forskning med en ritualteoretiskutgångspunkt. Detta kapitel avslutas sedan 

med en slutsats och ett svar till forskningsfrågorna presenteras för att uppfylla syftet med 

uppsatsen.  
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2 UNDERSÖKNING 

Följande del i uppsatsen kommer redovisa de empiriska resultaten. Dessa kommer att 

klargöras genom de teman som framkommit med hjälp av den tematiska analys som 

genomförts. De teman som analyserats har undersökts genom ritualteoriernas grunder samt 

med tanken i att försöka besvara studiens syfte, varför föräldrar döper sina barn i Svenska 

kyrkan idag, vad de har för motiv till att utföra handlingen och vad för skillnader som kan 

utläsas mellan troende och icketroendes syn på dopet.  

Kapitlets inledande del kommer bestå av redovisningen av resultatet gällande de inledande 

frågorna som medför en bakgrund över hur respondenterna ser på sin tro och om de har döpt 

sina barn eller inte. Detta för att ge en tydlig förståelse för vem som är troende och vem som 

inte är troende. Föräldrarnas pseudonymer redovisas i detta kapitel. Pseudonymerna lägger 

ingen vikt vid könsrelaterade namn, detta för att kön inte har någon inverkan på studiens 

syfte. Det vill säga pseudonymen Bengt kan likväl vara en kvinna som man. 

2.1 Redovisning av inledningsfrågor och respondenter: 

Inledningsfrågorna som ställdes till föräldrarna var: 

1) Är du troende? 

2) Är du aktiv i kyrkan? 

3) Hur många barn har du? 

4) Är ditt/dina barn döpt/döpta? 

Nedan kommer varje förälder presenteras, med ett pseudonym utefter följande frågor. Svaren 

är formulerade efter hur respondenten har uttryckt sig. 

Anna anser sig själv som kristen, i och med detta också troende. Hon är aktiv i kyrkan genom 

att hon går på gudstjänster varje söndag och även vid större tillfällen vistas hon där. Hon har 

ett barn som hon inte har tänkt döpa.
62

 

Bengt är troende kristen inom Svenska kyrkan och en evangelisk-luthersk inriktning på sin 

tro. Han är aktiv genom gudstjänster, kristna grupper och aktiviteter. Han har två barn och de 

är inte döpta.
63

  

                                                             
62

 Intervju 1, Troende förälder 1: Anna, Datum: 2015-11-23 s.1 
63

 Intervju 2, Troende förälder 2: Bengt, Datum: 2015-11-22 s.3 



23 
 

Malin ser sig själv som troende och är aktiv i kyrkan genom gudstjänster och övriga 

aktiviteter. Hon har ett barn på väg som hon har tänkt döpa.
64

 

Oscar är inte troende eller aktiv i krykan och har ett barn som är döpt.
65

 

Hanna är inte troende men deltar i kristna traditioner även om hon inte gör det för själva 

religionen. Hon har döpt sitt barn.
66

 

Robin är inte troende och har tänkt döpa sitt barn som föddes för en månad sen, när intervjun 

skedde.
67

  

2.2 Redovisning av analys 

I följande avsnitt kommer resultatet av den tematiska analysen redovisas tillsammans med en 

ritualteoretisk utgångspunkt. Materialet redovisas efter de huvudteman som kunde tolkas 

utefter respondenternas intervjuer. Kodningen finns exemplifierad i kapitel 1.2.2 Tematisk 

analys.
68

 

2.2.1 Tradition 

Traditionsmotivet som framkom genom den tematiska analysen genomsyrades av två olika 

inriktningar vilket ritualteorierna uttrycker är en vanlig förekommande företeelse. Även om 

samma rit utförs av olika individer och på liknande sätt kan betydelsen variera från individ till 

individ.
69

 Den första inriktningen som kunde utläsas ur de icke troendes innebörd av dopet var 

av traditionella skäl. Både Oscar och Hanna hade svårt att definiera varför de hade ett behov 

av att döpa sina barn. De båda föräldrarna uttryckte att de inte förväntar sig att deras barn ska 

bli troende genom dopet. Således var deras känsla att rätt handlingar var att utföra denna rit. 

Hanna ansåg att det förväntades av släkt och vänner att barnet skulle bli döpt för att hon själv, 

hennes partner samt övrig släkt är döpta. Genom detta förs en tradition ner till barnet, vilket 

hon kan se som något fint. På liknande sätt resonerar Oscar:  

Ja, alltså, varför döpa sitt barn kan man ju fråga sig. Troende kommer troligtvis inte 

mitt barn bli bara för att det blir döpt. Men jag är döpt och min sambo är döpt, de flesta 

i släkten är också det, så det känns väl som det enda rätta att göra. Det finns en viss 
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tradition med att göra det (dopet). Skulle kännas konstigt om mitt barn inte var döpt när 

jag är det.
70

 

Ur detta citat framkom de primära koderna tradition och gemenskap. De sekundära koder som 

framkom var vikten av att föräldrarna är döpta samt gemenskapen till att både föräldrarna och 

släkten har genomgått denna ritual. Barnet blir en del av gemenskapen och det blir en 

tradition som går i arv från förälder till barn vilket medför att det är en upprepning av 

intervaller som enligt ritualteorierna skapar en ritual som följer traditionella mönster.
71

 Hanna 

konstaterar även att ”det är något som ingår i livet.”
72

 

Den primära koden tradition framkommer tydligt genom åsikten som Robin förmedlar. Han 

har en explicit bild över varför han väljer att döpa sitt barn och han uttrycker att det är för att 

värna om våra traditioner, även om han inte är troende. Han anser att dopet alltid har varit en 

central del inom den kristna tron och han vill att detta ska leva vidare.
73

 Vilket är en av 

anledningarna, enligt ritual teorin, till att utföra en religiöshandling utan att behöva vara 

troende. Det ligger i vår natur att vi människor vill föra vidare kulturella värden i samhället 

som också ger mening till individen.
74

 

Robin, precis som de båda föräldrarna innan, menar också att det känns naturligt att döpa sitt 

barn eftersom både han och hans partner är döpta. Vilket medför att kodningen hamnar under 

det primära huvudtemat tradition och det sekundära temat föräldrar. Han tror att många väljer 

att inte döpa sina barn för att religionen inte har samma innebörd i samhället som tidigare 

samt att det inte är lika stort antal som är aktiva i kyrkan. Dopet blir, i och med detta, inte en 

lika naturlig del av livet eftersom man inte anser att det fyller någon funktion. Dagens 

generation kan inte på samma sätt knyta an till kyrkans makt och stolta traditioner, menar 

Robin. Han tror att mycket är på grund av sekulariseringen som sker i samhället idag. Men 

han poängterar vikten av att värna om de kristna traditioner som funnits och finns i Sverige.
75

  

Varför ritualer sker har mycket med den sociala norm som råder där individen bor menar 

ritualteorierna, enligt Erik Ericsson. Är det många av ens nära som inte är döpta kommer 

troligtvis inte barnet att bli döpt och utifrån ovannämnda föräldrar kan en social norm utläsas 

att det är av vikt att döpa sitt barn, inte av trosskäl utan för att föräldrar och släkt är döpta. 
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Genom ritualer förs individen in i en grupp och genom detta deltar i gemenskapen som fyller 

människans grundläggande behov.
76

 Kodningen blir tydligt kopplad till gemenskap utifrån 

Robins resonemang och hamnar under de sekundära temana släkt och samhälle. 

Alla tre, icke troende, föräldrar ovan har valt att döpa sina barn men inte av trosskäl. De tre 

uttrycker att dopet är en traditionell handling och trots att dopet inte har en tydlig betydelse 

för de två första icke troende föräldrarna är dopet trots detta en viktig del av livet.
77

 

Traditionella ritualer sker även om individen inte har ett tydligt skäl att genomföra den vilket 

är framtydande för denna sorts ritualer i enlighet med ritualteorierna.
78

 Det kan också, enligt 

ritualteorierna betyda att det förväntas av föräldrarna, släkt och vänner vilket medför att de 

tillhör den sociala norm som förväntas för att få tillhöra gemenskapen.
79

 Kodningen som 

gjordes här framhävde tradition som ett primärt tema och gemenskapen till släkt och samhälle 

som de sekundära koderna. 

En skillnad kunde utläsas genom det tematiska temat tradition, mellan de ovannämnda och de 

troende föräldrarna, vilket är helt naturligt enligt ritualteorierna. Ingen av Anna, Bengt eller 

Malin valde att döpa sina barn för traditionens skull dock menade alla tre att det är till 

likaledes det största motivet bland dagens föräldrar till varför man döper sitt/sina barn.
80

 

Bengt tror att:  

Många väljer nog fortfarande att döpa sina barn och ja… det har la med att det är en fin 

och gammal tradition och även många föräldrar idag är döpta och då vill även de att sitt 

barn ska bli döpt skulle jag tro. Den kristna tanken har i många fall försvunnit men 

traditionen finns kvar och skapar fina minnen, det är lite av en kontrast mot 

sekulariseringen. Skulle något (av de kristna traditionerna) leva kvar är det nog kanske, 

dopet, bröllopet och begravning och högtiderna de klart, folk vill ju ha ledigt.
81

 

Anna och Malin påpekar att dopet blir en fin tradition genom att det förknippas med något 

festligt samt att man som förälder får fira sitt barn med släkt och vänner och att det är därför 
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många idag döper sitt barn.
82

 Genom detta framkommer gemenskapen som primärt tema 

genom analysen, tradition kan också urskiljas av att de båda informanterna som anser att 

föräldrar idag väljer att döpa sina barn för de själva är döpta och att det blir som en naturlig 

tradition. ”Nästan som att vi firar jul”
83

 menar Malin. Även om döpta barn minskar tror Anna 

att det aldrig kommer försvinna helt, så länge det finns individer som är döpta.
84

  

Hur det traditionella uppvisar sig och tar form är lite olika precis följaktligen som 

ritualteorierna påpekar. Som nämndes tidigare behöver inte en rit ha samma innebörd eller 

tanken om denne behöver inte vara densamma, för att kunna utföras. Forskarna påpekar att 

lika många förklaringar till varför en ritual utförs finns det olika tillvägagångssätt att utföra 

samma ritual. De menar att människan har ett behov av att utföra likartade kulturella 

företeelser oavsett om individen utför det av samma anledning.
85

 

2.2.2 Gemenskap 

Genom den tematiska analysen framkom gemenskap som ett huvudmotiv till varför föräldrar 

väljer att döpa sina barn. Gemenskapen är dock sammankopplad till olika delar i livet 

beroende på vilken informant som svarade. Hanna och Oscar, som inte är troende ansåg att 

barnet blev en del av familjen genom dopet, handlingen band samman familj och släkt. Detta 

handlar om en gemenskap till de nära och kära.
86

 Oscar menar också att: 

Det blir ett sätt att visa kärlek till sitt barn för andra och låta dom ta del av 

gemenskapen i vår lilla familj. För mig är dopet ett sätt att visa på kärlek och inte för att 

visa att jag tror eller är troende eller nått sådant. Det är mysigt och kärleksfull tradition 

som binder familjer samman.
87

 

Kodningen kan härledas till gemenskap och högtidlighet. Det sekundära temat kodningen 

visade var att dopet är fint och binder samman släkt i en gemenskap. Ritualteorierna menar att 

olika handlingar utförs med grund i att människor en gång i tiden hade ett behov av att leva i 

grupp. Denna känsla lever fortfarande vidare, i och med detta kan föreställningen av ett 

påtryck från nära individer eller en känsla av att barnet inte tillhör gruppen framkomma om 

barnet inte är döpt. Som Oscar säger binder dopet samman hans familj, hans grupp och till 
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likaledes lever detta kvar, enligt ritual teorin, från när människor hade ett behov av att leva i 

grupp för att överleva.
88

  

För Robin, som inte är troende, betyder dopet inte mer än att individen bekräftat barnets 

fullständiga namn och att barnet blir en del av kristendomen och dess gemenskap. Om hans 

barn väljer att bli kristet är ett beslut individen tar när åldern är inne, det vill säga valet att 

träda in i Svenska kyrkan och bekräfta sin tro. Han ser inte dopet som tillträde in i kyrkan 

utan som en ingång till samhällets gemenskap, han menar att ”vi lever ändå i ett kristet land 

med kristna samhällsvärderingar och vi borde värna om dessa.”
89

. Kodningen kopplas till de 

primära temana tradition och gemenskap och samhället som ett sekundärt tema. 

Robins tankar om dopet är, i enlighet med ritualteorierna, kopplat till att det finns ett kulturellt 

värde i dopet.
90

 Teorin menar att det kulturella ger personen en meningskapandekaraktär 

vilket medför att individer utför olika riter av varierande anledningar. Främst handlar detta om 

att föra vidare värderingar till andra människor, individen har ett behov av att genom olika 

ritualer dela med sig av det personen finner är rätt och fel.
91

 

Oscar anser också att det känns som att religionen i Sverige försvinner mer och mer och att 

vara troende kristen är ”stämplat med att vara en töntig person”.
 92

  Han anser däremot att det 

är tråkigt att religionen minskar. En religion binder samman människor och samhällen.
93

 

Robin uttrycker att det känns som om svenska folket skulle behöva något som för människor 

samman. Informanten uttrycker ett behov av att känna samhörighet med andra människor 

vilket är starkt kopplat till ritualteoriernas grundtankar till varför en rit utförs.
94

 Ett behov av 

att känna tillhörighet till andra människor.
95

 Kodningens tema hamnar vid gemenskap och de 

sekundära undertemana till denne.  

Malin är troende och hon tror att dopet handlar om gemenskap dock anser hon också att det är 

därför många väljer att inte döpa sina barn eller döpa sig alls. Enligt Malin kan det eventuellt 

bero på grupptryck till varför valet tas att inte döpa sig, som individ kan det vara svårt att 

sticka ut och göra precis som individen själv känner för. Ritualteorierna förespråkar att en rit 
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utförs för att personen vill tillhöra en gruppering men också för att människor har ett behov av 

att känna en gemenskap i en grupp. Malins tankar kan utläsas utgå från teorins perspektiv 

vilket kan grundas i att gruppen som inte är döpta blir större och större. Detta medför att 

denna gruppering blir en egen gemenskap.
96

 Hon tror/hoppas att doptrendens minskning 

kommer att vända i framtiden och att dopet kan få komma in som en naturlig del av varje 

barns och individs liv. Hon önskar att alla kunde ta del av den värme och kärlek som finns 

inom kristendomen.
97

 

Anna är troende och för henne är dopet en symbol för individens val att leva tillsammans med 

Jesus. Den person som väljer att döpa sig väljer enligt henne att ta farväl av sitt gamla liv för 

att nu påbörja ett nytt. ”Ett liv där personen har fått ta emot den förlåtelse som Jesus gav när 

han dog för mig”
98

, det Anna menar är att det är ett ingående kontrakt med Jesus och personen 

genom dopet blir en del av hans gemenskap. Hon anser därför att ett spädbarn inte har 

kapaciteten att fatta ett sådant beslut och föräldern kan inte ta beslutet åt barnet. Därför ska 

personen, när åldern infinns, ta ett fastställande dekret angående valet att ingå i Jesus 

gemenskap eller inte.
99

 Kodningen av Annas syn hamnar under gemenskap och tro. De 

sekundära kodningstemana är Jesus och dess gemenskap till kristendomen. 

Fast än det handlar om olika gemenskaper som framkommer under intervjuerna är således 

grundtanken densamma, det vill säga att barnet förs in i en gemenskap. Enligt ritualteorierna 

är detta helt naturligt för ritualer att vara olika och de behöver inte ha samma innebörd för att 

de ska genomföras.
100

 De skillnader som framkom av gemenskapsmotivet av föräldrarna till 

varför de döper sina barn är för att de själva är döpta och vill att barnet också ska vara döpt. 

Det kan också vara för att det förväntas av dem att deras barn ska döpas på grund av 

förväntningar av släkt och vänner. De kommer troligtvis göra ett val för att tillhör den sociala 

norm som samhället uppvisar att föräldrarna ska följa, för att få tillhöra gemenskapen. Denna 

gemenskap skapas genom religionen och samhörigheten till Jesus. 

2.2.3 Tro 

Enligt Bengt är dopet en symbolisk handling som han utför för att visa för både Gud och 

människor att han menar allvar med hens tro, som framkommit som en primär kod ur den 
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tematiska analysen. Dopet symboliserar, enligt Bengt, hur människan lämnar sitt gamla liv 

bakom sig och vaknar upp som en ny människa, vars synder har blivit förlåtna genom Jesus 

död på korset. Det är ett stort beslut att ta och det är en viktig del av hans tro, eftersom det var 

stunden han avlade sitt löfte till gud.
101

 Även Malin ser dopet som en bekräftelse på sin tro 

och främst beslutet om att följa Jesus. Hon har tänkt att döp sitt barn och även om barnet inte 

har förmågan själv att ta beslut om sin tro vid denna tidiga ålder anser hon att dopet ger barnet 

en god förutsättning. Barnet har sedan en möjlighet att kunna välja att följa den tro om att 

Jesus dog för att ta bort synderna från människorna eller att inte följa den. De menar att tron 

bekräftas genom dopet och för dem är det ett stort steg att bli döpt och bekräfta sin tro.
102 

 

Anna anser också att dopet är en bekräftelse på sin tro och väljer därför inte att döpa sitt barn 

eftersom det är något som individen själv måste ta ställning till. Valet, hon menar är, är att tro 

på Gud och Jesus.
103

 En skillnad mellan de troende kan utläsas genom att Malin väljer att 

döpa sitt barn för tron medan Anna väljer att inte döpa sitt barn med grunden i tron. Vilket, 

enligt ritualteorierna, är fullt möjligt. Det finns också skillnader inom tron över varför ritualer 

sker.
104

 

Oscar, Hanna och Robin uttryckte sig alla tre under intervjun att valet att döpa sina barn inte 

hade en koppling till tro utan att det är andra faktorer som medför detta val.
105

 De troende 

lyfter upp motivet tro till ett huvudmotiv vilket är en skillnad mellan de troende och icke 

troende. De troende delar sin tro med andra människor i världen som i sig blir en rit. Individer 

döper sig världen över dock kan det se lite olika ut beroende av vilket inriktning individen har 

eller varför dopet genomförs. Det är således en ritual som utförs för specifika och kulturella 

ändamål vilket ritualteorierna påvisar är en grund till varför en ritual utförs.
106

  

2.2.4 Högtidlighet  

Under intervjuerna angav de flesta föräldrar någon gång att dopet är fint. Malin menar att det 

är en fin ceremoni att utföra och att det ger en bra start för hennes barn. Hon fortsätter med att 

diskutera att ”vid ett dop samlas alla och det blir lite fika”
 107

, vilket informanten finner som 
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något givande. Under hennes barns dop hade de dekorerat fint i lokalen efter kyrkan. Hon tror 

också att det inte hade blivit samma stämning om de endast hade haft en 

namngivelseceremoni som inte varit i kyrkan.
108

 Anna tror att dopet förknippas med tradition 

och en tillsynes festlig tillställning, för föräldrarna, barnet, släkten och vännerna. Det är därför 

hon är övertygad om att föräldrar fortfarande väljer att döpa sina barn för att det är en 

anledning till att göra sig fin, visa upp sitt barn, träffa vänner och familj i en lite roligare 

tillställning. Hon nämner också att många gillar idag att ta fina kort och visa sitt liv i sociala 

medier vilket informanten menar bidrar till att föräldrar vill visa hur fint de har gjort det.
109

 

Den primära kodningen högtidlighet framkommer och dess sekundära underteman: Något 

fint, festligt och stämning.  

Hanna är inte troende eller aktiv i kyrkan i och med detta har inte själva dopet en specifik 

betydelse för henne. Hon menar istället att det är för att hon tycker det är ”mysigt och fint” att 

döpa sitt barn.
110

 Genom dopet blir individen en del av något större av att ha varit delaktig i 

en ritual, vilket kan vara en av anledningarna till varför en rit utförs menar Geertz. Ritualen 

kan också utföras för att ge en röst till kulturella värden som individen innehar vilket ger 

mening personen att känna sig delaktig i ett meningsskapande drama.
111

 Även hos Hanna kan 

samma avkodning göras som vid ovannämnd informant Anna.  
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3 DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka varför föräldrar väljer att döpa sina barn och vad de har 

för motiv till detta. Undersökningen har utförts genom kvalitativa intervjuer och har skett med 

tre troende/kristna föräldrar och tre icke troende. Vilket gjordes för att kunna utläsa en 

skillnad i motivet till dopet mellan troende och icke troende, som är det andra syftet med 

uppsatsen. Undersökningen och analysen har bestått av en tematisk analys av intervjuerna 

med en ritualteoretisk grund. De forskningsfrågor som studien har utgått från är:  

 Vilka motiv anger föräldrar idag för att döpa sina barn? 

 Vilka likheter och skillnader kan urskiljas mellan föräldrar som ser sig som kristna 

gentemot de som inte ser sig själva som troende? 

3.1 Ritualteoretisk tolkning av resultaten 

I följande del av diskussionen kommer de tematiska teman som framkom genom analysen att 

presenteras och kopplas till den tidigare forskningen inom området.  

Tradition är det temat som var mest framträdande hos de icke troende föräldrarna. Det kunde 

dock ge uttryck av att det var en press från släkt och vänner att dopet skulle genomföras och 

kanske inte för att föräldrarna själva var säkra på varför de ville utföra handlingen, vilket 

också Ewa Reimers undersökning från 1995 påvisade. Utifrån hennes intervjuer hade 

föräldrarna svårt att definiera varför dopet skedde, vilket stöds av mina intervjuer.
112

 Det 

ansågs som något fint med att det går i arv från förälder till barn vilket enligt ritualteorierna 

skapar en ritual som följer traditionella mönster. Detta visades även utifrån Reimers 

undersökning, föräldrar kopplar ihop vad de själva gått igenom och vill sedan att barnet ska 

genomgå liknande delar i livet. Detta är enligt ritualteorierna en av de största anledningarna 

till varför olika ritualer genomförs.
113

  

Robin som inte är troende var tydlig med att han ville föra vidare dopet för att värna om de 

traditioner som Sverige har. Han ansåg att de kristna ritualerna som exempelvis dopet, bröllop 

och jul är en del av vår kultur och inte bara för troende. Enligt ritualteorierna ligger det i 

människans natur att vilja föra vidare kulturella värden som finns i samhället och blir en 

anledning till att individer vill utföra handlingar som är religiösa men med en icke religiös 

innebörd.
114
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Det var ingen av de troende föräldrarna som valde att döpa eller inte döpa sina barn av 

trosskäl vilket är en stor skillnad mellan föräldrarna. Deras syn var till likaledes att dagens 

föräldrar döper sina barn av just motivet tradition. 

Gemenskap framkom som huvudmotiv till dopets mening utifrån både de troende och icke 

troende. Således var det en skillnad i vilken gemenskap personerna uttryckte som betydelsen 

till att utföra ritualen. Antingen var det samhörigheten till familj och släkt eller gemenskapen 

till Jesus. Genom detta formulerade de icke troende att det var gemenskapen till det 

förstnämnda och de troende till Jesus. Ritualteorier kan sammankopplas med perspektivet 

angående varför en ritual utförs genom att individer har ett behov av att leva i grupp.  

Ritualteorierna påvisar att när människor började utvecklas behövde de gruppen för 

överlevnad. Detta behov menar teorin lever vidare hos individen än idag. Påtryckningen från 

släkt och närstående blir i och med detta något som medför att dopet blir en del i att för ihop 

individer till en grupp som känner samhörighet till varandra.
115

 Reimer kunde också utifrån 

sin studie se en stark koppling mellan gemenskapen gentemot familjen som ett stort motiv till 

föräldrars val att sina barn.
116

 

Robin uttryckte också att dopet blev en ingång i samhällets gemenskap och att det är en 

bekräftelse på var barnet hör hemma. Detta sammankopplas med tanken att gruppen är viktig 

för individen. Det kulturella värdet är en väsentlig del i varför en rit utförs menar 

ritualteorierna, som tydligt kan kopplas genom Robins intervju. Mycket handlar om att föra 

vidare olika värderingar genom handlingar oavsett om det är av religiös eller icke religiös 

anledning, enligt ritualteorierna.
117

 Denna del av motivet var ett tydligt avsnitt i Reimers 

undersökning och det var en viktig del för föräldrarna vid dopet. Under 90-talet var den 

sociala normen att döpa sina barn och döptes inte individens barn hamnade man utanför denna 

norm.
118

 Idag skulle det kunna diskuteras om det snart är den andra gruppen i samhället som 

är större, alltså de som inte döper sina barn. Denna innebörd av dopet kan vara en essentiell 

del i att föräldrar inte döper sina barn idag. 

Skillnaden mellan de icke troende och de troende föräldrarna är att för de kristna är det Jesus 

gemenskap som dopet sammankopplas med barnet. Detta motiv kan återses ända från 

kristendomens början, där det var gemenskapen med Jesus och församlingen som var 
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huvudsyftet med dopet. Det var dock synden många hade som avsikt att få förlåtelse för och 

många väntade med dopet till dödsbädden, för att de inte skulle ha möjlighet till att synda.
119

 

Som kan utläsas av detta har avsikten med dopet varit olika, vilket ritualteorierna hävdar att 

alla ritualer är av denna karaktär. Det gynnar individen att döpas för att synderna ska bli 

förlåtna för att sedan genom detta få ett nytt liv. Idag handlar det om att bli del av en 

gemenskap och genom detta bli en del av ett nytt liv tillsammans med Jesus gemenskap. Det 

finns liknelse mellan hur dopets innebörd har sett ut tidigare och hur det ser ut idag. 

Skillnaden ligger i var tyngdpunkten av dopet fokuseras. Utifrån det historiska perspektivet på 

dopet kan detta dopmotiv kopplas till 1700-talet när det blev vanligt att döpa barnen i hemmet 

och började associeras med familj och släkt.
120

 

Tro framkom endast hos de troende föräldrarna men blir ändå ett motiv till varför de 

föräldrarna väljer att döpa sina barn. Detta blir en stor skillnad mellan de troende och icke 

troende. Dopmotivet har alltid ha haft en plats till varför ritualen utförs genom Luthers syn på 

dopet. Han förkunnade att det var detta sätt en individ visade sin tro och detta motiv lever 

vidare än idag.
121

 Skillnaden ligger i att när dopet började utföras var det kyrkan som 

bestämde att det skulle ske och inte föräldrarna och ända från 400-talet har det varit 

föreningen med Jesus som varit huvudtanken inom kristendomen, skriver Ellversson.
122

 

Därför är det inte förvånande att detta motiv ligger som grund hos de troende föräldrarna men 

att det inte är beaktat hos de icke troende. Detta framkommer genom att de inte ser 

kopplingen till Jesus som ett motiv till att döpa sina barn.  

Välsignelse som en innebörd var under 1970-talet en självklar del i dopet men är inte ett 

motiv till varför föräldrar väljer att döpa sina barn idag. Välsignelsen var kopplad till 

Johannes döparen, enligt Pettersson och hans Uppsalaundersökningen, framkom det att i 8 av 

hans 41 intervjuer kopplade föräldrarna ihop dopet med välsignelse. Genom detta kan det 

utläsas en förändring i betydelsen av ritualen vilket ritualteorierna menar är fullt normalt.
123

 

Välsignelsemotivet har försvunnit från föräldrars dopmotiv och varför detta kan ha skett kan 

vara för att Sverige är mer sekulariserat idag. Dåtidens skola bestod mycket mer av kristen 

undervisning vilket idag inte är en stor del av skolverksamheten.
124

 Detta medför att Johannes 
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döparen inte är en självklar kännedom idag, vilket troligtvis har gjort att denna kontenta har 

försvunnit från dopet. Ritualteorierna påpekar att för att en rit ska ske behöver inte individen 

känna eller utföra denna för trosskäl.
125

  

Högtidlighetsmotivet handlar om att dopet är något fint och även om föräldrarna inte utför 

dopet av religiösa skäl. De ser detta som något högtidligt och att det är en festlig tillställning 

tillsammans med nära och kära, vilket yppade sig hos både troende och de föräldrar som inte 

är kristna. Ritualteorierna menar att en rit kan ge en mening till individen för att de är med i 

ett meningskapande drama som kan kännas mer högtidligt genom en ritual av något slag.
126

 

Från Reimers undersökning framkom det att föräldrarna såg dopet som en föreställning, detta 

kunde inte ses genom studiens intervjuer. De ansåg att det är ett meningsskapande drama som 

ritualteorierna förespråkar stämmer men en skillnad från den tidigare forskningen kan 

urskiljas. 

3.2 Slutsats 

För att besvara syftet till uppsatsen har två forskningsfrågor undersökts och de svar som 

framkommit är att de motiv föräldrar har i dagens samhälle till att döpa sina barn är tradition, 

gemenskap, tro och högtidlighet. Dock är det de två förstnämnda som är de två största 

dopmotiven som kunde urskiljas av den tematiska analysen. Dessa fyra kallas primära 

huvudteman och tillhörande finns det sekundära underteman som har redogjorts för i 

diskussionen.  

Vilka likheter och skillnader som kunde urskiljas mellan föräldrar som ser sig som kristna 

gentemot de som inte ser sig själva som troende är: 

 De icke troende ser tradition som ett motiv till att döpa sina barn vilket de troende 

samtycker är ett motiv till varför många idag väljer att utföra denna ritual. 

 Gemenskap är en likhet mellan grupperna dock skiljer sig innebörden till 

gemenskapen: Gemenskap till den kristna samhörigheten eller gemenskapen till 

familj. 

 De troende har tro som motiv till att döpa sitt barn och följa i Jesus spår.  

 De icke troende finner dopet som något högtidligt och fint och även detta blir en 

skillnad i dopmotivet. 

                                                             
125

 Hornborg, A-C., 2005, s.13-15 
126

 Hornborg, A-C., 2005, s.20, 28 



35 
 

Tradition och gemenskap är både det som de kristna och icke troende föräldrarna främst lyfter 

som huvudinnebörd vid dopet. Gemenskapen är dock splittrat mellan två betydelser. Utifrån 

det förstnämnda avses en gemenskap med den kristna gruppen och för de icke troende åsyftar 

det till en gemenskapskänsla till släkt och familj.
127

 Vilket ritualteorierna menar är något 

vanligt tillika ledes för att en ritual kan ske med samma förutsättningar men följaktligen ha 

två olika betydelser.
128

 

Det som framkommer av den tidigare forskningen är att under 1970–talet låg dopets innebörd 

främst vid välsignelse, tradition, högtid, minne, uppfostran och gemenskap. Det som kan 

utläsas är att dopet har olika innebörder som är av samma vikt för föräldrarna under 1970–

talet.
129

 Under 1990–talet visar undersökningen att tradition fortfarande är en del av dopets 

innebörd tillsammans med minne, högtid, givande av barnets identitet och att barnet blir en 

del av en gemenskap. De likheter och skillnader som kan urskiljas från 1970–talet tills idag är 

att dopet har fått färre tydliga innebördsaspekter. Detta medför att en förändring kan urskiljas 

som har skett under väldigt kort tid. 

En innebördsmening som fallit bort från dopseden är uppfostran. Dopet handlar inte längre 

om en del i uppfostran av barnet, utan istället har kopplingen till gemenskap framkommit i 

dess ställe, vilket kan ses genom Peterssons och Reimers undersökningar.
130

 En koppling som 

kan urskiljas är att den kristna uppfostran inte är av lika stor vikt i det sekulariserade Sverige 

som tidigare. Detta medför att dopet inte förbinds till uppfostran utan till tradition och 

gemenskap. Ritualteorierna påpekar att bli en del av en gemenskap med familj och släkt är 

explicit för att en rit ska utföras. Exempelvis vill individen tillhöra den sociala normen och 

inte hamna utanför den.
131

 Idag är det till likaledes mer vanligt att inte döpa än att döpa, vilket 

framkom från Svenska kyrkans statistik.
132

 Ritualteorierna beskriver människan som djur som 

inte vill hamna utanför gruppen. Den familjära sociala norm som råder i en specifik familj och 

dess närhet kommer ha en stor inverkan på om ett dop kommer ske eller inte. Detta tillför den 

faktor att individen vill dela med sig av de intervaller föräldern har utfört i sitt egna liv till sitt 

barn.
133

 Vilket uppvisas hos både de troende och icke troende föräldrarna. De troende 
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föräldrarna ser tradition som en anledning till att de som inte är troende döper sina barn, vilket 

således är fallet hos alla de tre icke troende föräldrar utifrån denna studie.
134

 

En annan intressant aspekt hade varit att undersöka vad föräldrarnas kön potentiellt har för 

påverkan av beslutet om att utföra dopritualen. Eftersom studien valt att bortse denna aspekt, 

och istället ställa sig neutral till könet i denna undersökning, är detta irrelevant i studien. Att 

undersöka könets ställning till dopet skulle kunna ge ett annat resultat och istället hade behövt 

en egen studie som fokuserar på könets vikt i rituella företeelser.  

Många ser dopet som en övergångsrit, där bland Catherine Bell, vilket jag finner är till viss 

del rätt då dopet är menat att vara en övergång från ett stadium i livet till ett annat.
135

 Utifrån 

mina resultat skulle jag dock dra slutsatsen att dopet också är en initiationsrit. Med 

utgångspunkt i de icke troende föräldrarna är det en initiations in i familjen och dess 

gemenskap och ur de troendes aspekt blir det en initiation in i den kristna gemenskapen.  Två 

av de kristna föräldrarna har inte tänkt döpa sitt barn för att de anser att barnet ska välja de 

självt när denne kan ta detta val vilket medför att individen övergår från att inte vara kristen 

till att bekräfta sin tro.  

Forskning om dopets innebörd har som nämndes tidigare inte varit utforskat av forskare och 

professorer i stor bemärkelse. Utan har blivit undersökt och redovisats av de som är 

verksamma inom den kyrkliga professionen. Dopet minskar, som nämndes i inledningen till 

denna uppsats, vilket de flesta inom detta yrke försöker resonera kring varför detta sker.
136

 

Min åsikt skiljer sig dock åt från tidigare forskningsresultat, jag anser inte att de borde 

undersöka och analysera antal döpta barn, utan istället noga granska varför barn döps i dagens 

samhälle. Det fyller ingen funktion att granska siffror och statistik således för genom denna 

studie kan det utläsas att det finns olika motiv till varför barn döps. Om studien 

sammankopplas med tidigare forskning angående dopet uppvisas en viss skillnad i betydelsen 

av dopet. Detta medför också att innebörden har förändrats mellan decennierna. Utifrån mina 

egna erfarenheter utför jag angelägenheter i mitt liv som har en mening för mig som individ 

vilket ritualteorierna stödjer genom att detta är en av faktorer till varför ritualer av liknande 

karaktärer utförs med olika innebörder.
137
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Utifrån ritualteorierna och den tematiska analysen framkommer det att innebörden av dopet är 

en faktor till varför föräldrar fortfarande idag väljer att döpa sina barn. Som nämndes innan 

behöver inte en ritual ha samma innebörd för olika individer för att vara samma ritual i sig. 

Ritualen kan ge en mening till individen utan att betyda att personen är troende. Det som 

framkommit som ny kunskap är att dopet sker framförallt av tradition och gemenskap.
138

 Av 

detta kan en förändring urskiljas under kort tid och det blir spännande att se hur det kommer 

att utvecklas framöver. Genom denna studie synliggörs att innebörden av dopet är intressant 

att studera för att få ett bredare perspektiv till varför färre döps, dock behövs en större 

undersökning för att helt klargöra om innebörden genom föräldrars ögon är av betydande 

faktor till varför dopet minskar. 
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https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645562


 
 

BILAGA 
Bilaga 1: Intervjumall  

Frågor om dopet till föräldrarna 

Inledandefrågor: 

1) Är du troende? (Vänligen svara på detta utförligt om du anser dig vara troende, 

gärna med vilken inriktning inom religionen du tillhör, eller på vilket sätt du anser 

att du själv är troende.) 

2) Är du aktiv i kyrkan? 

3) Hur många barn har du? 

4) Är ditt/dina barn döpt/döpta? 

Motiv till varför du döper dina barn: 

5) Om ditt/dina barn är döpt varför ville du döpa ditt/dina barn? 

6) Om ditt/dina barn inte är döpt, varför ville du inte döpa ditt/dina barn? 

7) Vad betyder dopet för dig? 

8) Varför tror du färre och färre väljer att döpa sitt barn? 

9) Det är många som inte är kristna men ändå väljer att döpa sina barn, varför tror du 

att det är så? 

 


