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Presentation av författarna 
Anne-Christine Hornborg är professor vid Södertörns högskola, har forskat i ri-
tualteori och ritualmetod och utvecklat det interdisciplinära ämnet Ritual Studies i 
Sverige. Under fyra fältvistelser, 1992-1993, 1996, 2000 samt 2009, har hon doku-
menterat revitalisering och nyskapande av tradition och ritualer hos kanadensiska 
mi’kmaqindianer, Hon har även bedrivit antropologisk fältforskning på Tongaöarna 
1998-1999 och 2001, samt i Peru 2004. Några referenser: Mi’kmaq Landscapes: From 
Animism to Sacred Ecology. Ashgates, 2008; Riter: Teorier och tillämpning. Student-
litteratur, 2005; “Being in the Field: Reflection on a Mi’kmaq Kekunit Ceremony”, i 
Anthropology and Humanism, vol. 28, nr. 2, 2003, s. 125–138; “ ‘I’m Inca’: The Fiesta 
of Mamacha Carmen in the Andean village of Pisac”, i Journal of Ritual Studies 21:2, 
2007, s. 46–56; “Protecting Earth? Rappaport’s vision of rituals as environmental 
practices”, i Journal of Human Ecology 24:4, 2008, s. 275–283. Hornborg har publicerat 
ett antal artiklar om nya, rituella verksamheter i Sverige : “Rites for Modern Man: 
New Practices in Sweden”, i The Ritual Year and Ritual Diversity: Proceedings of the 
Second International Conference of the SIEF Working Group on the Ritual Year, Lina 
Midholm, Annika Nordström, Maria T. Agozzino (red.). Gothenburg: Institute for 
Language and Folklore, 2007, s. 83–92; ” ’Människa, varför har ni valt det här 
yrket?’ Ledarskap och praktik i nya riter”, i Svensk Teologisk Kvartalskrift 2006, nr. 
82;”Selling Nature, Selling Health: the Commodification of Ritual Healing in Late 
Modern Sweden”, i Religion, Ecology & Gender: East-West Perspectives, (Studies in 
Religion and the Environment 1), Sigurd Bergmann/Yong-Bock Kim (eds.), 
Münster-Hamburg-Berlin-Wien-London-Zürich: LIT Verlag, 2009, s. 109–129. 
Hornborg har också medverkat i samhällsdebatt och till att sprida forskning till 
allmänheten om riter och ritualiserade verksamheter (t.ex. I mörker är alla 
terapeuter gråa”, i SvD, Brännpunkt 2007-02-25, Sveriges Radio P1, 22 juni 2007, 
”Människor och Tro”. 

Carl Martin Allwood är professor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs 
universitet och är föreståndare för områdesgruppen för Kognition, Motivation och 
Socialpsykologi. Hans forskningsområden inkluderar beslutsfattande, metakogni-
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tion och vittnespsykologi samt forskning om vetenskapsstudier i form av forsk-
ningspsykologi, kunskapsantropologi och vetenskapsteori. Några relevanta referen-
ser: “Hermeneutics and interpretation in anthropology”, i Cultural Dynamics, vol. 2, 
1989, s. 304–322; ”Vad är kunskapsantropologi?”, i Vest Tidskrift för Veten-
skapsstudier, nr. 2/3, 1992. s. 3–13; ”Indigenized psychologies”, i Social Epistemology, 
vol. 16, 2002, s. 349–366; (med John Berry och med bidrag av andra författare) 
(2006). ”Origins and development of indigenous psychologies: An international 
analysis” i International Journal of Psychology, vol. 41, s. 243–268. 

Stephan Borgehammar är professor i praktisk teologi vid Centrum för teologi 
och religionsvetenskap, Lunds universitet. Publikationer med anknytning till rit och 
liturgi: ”Birgittabilden i liturgin”, i Heliga Birgitta – budskapet och förebilden. Föredrag 
vid jubileumssymposiet i Vadstena 3–7 oktober 1991 (red. A. Härdelin och M. Lind-
gren) Stockholm: Kungl. Vitterhets- Historie- och Antikvitets Akademien. 
Konferenser 28, 1993, s. 299–310; “A Monastic Conception of the Liturgical Year”, 
i The Liturgy of the Medieval Church (red. Thomas J. Heffernan and E. Ann Matter, 
Kalamazoo, Michigan) 2001, 2nd ed. 2005, s. 13–44; “Heraclius Learns Humility: 
Two Early Latin Accounts Composed for the Celebration of Exaltatio Crucis”, i 
Millennium: Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr., årg. 6, 2009, 
s. 145–201. 

Rikard Loman är universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Han disputerade år 2005 på en 
avhandling om teaterregissören Ingmar Bergman med titeln Avstånd-Närhet: Ingmar 
Bergmans Vintersagan på Dramaten, Stockholm: Carlsson. Han undervisar i litteratur 
och teater och är en av grundarna till den nya teaterutbildning som skapats i 
samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Teaterhögskolan i 
Malmö under namnet Teater i teori och praktik som startar hösten 2010. Skriver 
regelbundet teaterrecensioner för Dagens Nyheter. Några referenser: Kulturjourna-
listikens grunder (kapitelförfattare och redaktör tillsammans med Birthe Sjöberg och 
Jimmy Vulovic), Lund: Studentlitteratur 2007; kapitlet om Ingmar Bergman och 
William Shakespeare i volymen The Routledge Companion to Director’s Shakespeare, 
London och New York: Routledge 2008; artikel i Litteraturens värden (Anders 
Mortensen, red.), Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 2009. 

Tord Olsson är professor emeritus i religionshistoria och religionsantropologi, 
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, och Visiting 
Professor vid Shanghai Normal University. Han har bedrivit fältforskning i 
Mellanöstern och Afrika. De senaste tio åren har han främst ägnat sig åt 
ritualstudier och rituellt framförd muntlig litteratur, främst bland dervischer i 
Istanbul och hos bambarafolket i Mali. Några referenser: Alevi Identity: Cultural, 
Religious and Social Perspectives (red.), London: Routledge-Curson 2003; “Dervischerna 
i Karagümrük”, i Levande sufism (red. David Westerlund), Nora: Nya Doxa 2001; 
“De rituella fälten i Gwanyebugu”, i Svensk religionshistorisk årsskrift 2000; “Barden 
och den blinde jägaren”, Karavan nr 2, 2002; “Religion som relationsbegrepp – 
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samtal med Kàm Ràw”, i Kammu – om ett folk i Laos  (red. Håkan Lundström och 
Jan-Olof Svantesson), Lunds universitetshistoriska sällskap Årsbok 2006; 
“Experiences of Orature in Sahelian West Africa”, i Literary History: Towards a Global 
Perspective, vol. 1, Anders Pettersson (red.), Berlin och New York: Walter de Gruyter 
2006; ”Riter i den heta zonen. En etnografisk berättelse från Mali”, i dîn. Tidskrift for 
religion og kultur, nr. 1, 2007. 

Liv Nilsson Stutz är Assistant Professor vid och verksam som forskare vid 
Oxford College of Emory University. I sin forskning är hon bl a intresserad av att 
kombinera arkeologisk och antropologisk teori kring ritualer och handlingsteori 
med arkeologiska metoder och material. Några referenser: Embodied Rituals and 
Ritualized Bodies, Tracing ritual practices in late Mesolithic burials. Acta Archaeologica 
Lundensia Series in 8, nr. 46, 2003. Almqvist & Wiksell Intl. “Uppför Hawkes stege. 
Hur kan vi studera ritual i det förflutna?”, i Arkaeologisk Forum nr 11, 2004, s. 15–18; 
”Minnet och glömskan av de döda i Skateholm”, i Minne och Myt, Arvidsson, S. & 
Berggren, Å. & Hållands, A.-S. (red.) Nordic Academic Press 2004, s. 81–98; “Body 
and Ritual”, i The Encyclopedia of Religious Rites, Rituals and Festivals, F. Salomone (red.) 
New York & London: Routledge 2004. Nilsson Stutz skriver sitt kapitel 
tillsammans med Åsa Berggren. 

Åsa Berggren är fil. kand. och doktorand vid Institutionen för arkeologi och anti-
kens historia, Lunds universitet. Arbetar inom uppdragsarkeologin i Skåne sedan ett 
flertal år. Några referenser: “Archaeology and Sacrifice, a discussion of interpreta-
tions”, i Old Norse religion in long-term perspectives, Andrén, A., Jennbert, K. & Raud-
vere, C. (red.) Nordic Academic Press 2006, s. 303–306; ”Offerbegreppet i arkeolo-
gin – tolkningar och perspektiv”, i Järnålderns rituella platser, Carlie, A. (red.) Utskrift 
nr 9, 2009, s. 33–49; “Evaluation of a Reflexive Attempt: The Citytunnel Project in 
Retrospect”, i Archaeological Review from Cambridge nr 24/1, 2009, s. 23–37; Berggren, 
Å. & Brink, K. “För levande och döda. Begravningsritual och social identitet i 
yngre stenålder”, i Arkeologiska och förhistoriska världar. Fält, erfarenheter och stenålders-
platser i sydvästra Skåne. Nilsson, B. & Rudebeck, E. (red.) Malmö Museer, 2010, s. 
253–308; Berggren, Å. & Nilsson Stutz, L. “From Spectator to Critic and Partici-
pant – a New Role for Archaeology in Ritual Studies”, i Journal of Social Archaeology 
nr 10(2), 2010, s. 171–197; Med kärret som källa. Om begreppen offer och ritual inom arke-
ologin. Nordic Academic Press, 2010. Berggren skriver sitt kapitel tillsammans med 
Liv Nilsson Stutz.  

Lynn Åkesson är professor i etnologi och dekanus för område humaniora och 
teologi, Lunds universitet. Karin Salomonsson är prefekt och universitetslektor 
vid institutionen för Kulturvetenskaper, Lunds universitet. Tillsammans med 
Charlotte Hagström, arkivarie vid Folklivsarkivet i Lund, genomförde de forsk-
ningsprojektet ”Ritualernas marknad” 2003 - 2005. Projektet handlade om kopp-
lingen mellan livscykelriter och ekonomisk marknad. Det finansierades av Veten-
skapsrådet. Bland publikationer med bäring på ritualtemat kan nämnas: Mellan 
levande och döda, föreställningar om kropp och ritual (Åkesson 1997) Natur & Kultur; Inför 
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Döden (Åkesson red. 2006) Edition Andersson; ”Ritual Meaning” (Åkesson 2006), i 
The Future of Religion; temanumret Ritualer till salu (Kulturella Perspektiv nr 2, 2005); 
”En minnesvärd måltid” i antologin Mat. Genealogi och gestaltning (studentlitteratur 
2006) samt ett nummer av den webbaserade tidskriften ETN med temat RIT (ETN 
nr 4, 2008). 



KAPITEL 1 

Inledning 
Ritual Studies som ett flervetenskapligt 

sätt att studera ritualer 

Anne-Christine Hornborg 

itualer förknippas ofta med religiöst liv och därför har mycket av studier i 
ämnet utförts av teologer eller religionshistoriker. Men även inom etnografi 
och antropologi har riter och ritualer kommit att få en central plats i 

forskningen, eftersom de så tydligt visar upp en kultur. Här blottläggs maktstruk-
turer, centrala symboler visas upp, könsrollsmönster tydliggörs och utbytessystem 
skapas. Socialantropologen Clifford Geertz har liknat ritualen vid ett fönster, som 
åskådaren kan kika in i för att lära känna kulturens kärna. Fenomenet att 
formalisera vardagshandlingar till riter verkar vara universellt och det finns inget 
samhälle utan dessa. Däremot finns det en otrolig variation mellan kulturer hur riter 
skall iscensättas. 

 R

Ritualer som forskningsfält 
Från 1880–1920 började ritualstudiet utvecklas till ett mer självständigt ämne i för-
hållande till den konfessionellt präglade liturgiska traditionen. Inom ämnet antro-
pologi formulerades, med Durkheim som inspiratör, en rad teorier om ritens vik-
tiga beroende av och funktion för samhällsstrukturen. Antropologernas fältforsk-
ning genomfördes ofta i småskaliga samhällen i en kolonial kontext och synen på 
riten som en religiös handling levde länge kvar, vilket visade sig i att deras ritualstu-
dier blev detsamma som undersökningar av t.ex. begravning, bön och offer. De 
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tidiga antropologerna intog ofta en funktionalistisk inställning till riter. Även Sig-
mund Freuds ritualtolkningar kan räknas dit. Enligt dessa forskare var riternas vik-
tiga uppgift att bevara samhällsordningen och att hjälpa individen att bearbeta kon-
flikter. Det blev därför viktigt att noga kartlägga samhället eller en individs själsliv 
för att förstå varför vissa handlingar formaliserades och hur de utformades för att 
bäst tjäna samhällets eller individens intressen. 

Men på 1950-talet började en mer generös definition av ritual att växa fram. 
Socialantropologen Edmund Leach (1954, s. 12–13) lyfte fram ritens kommunika-
tiva form som en variant av mänskligt beteende till skillnad från de forskare som 
snävat in definitionen till en specifik handling riktad till det heliga. Riter var, enligt 
Leach, symboliska handlingar som var avsedda att ”säga saker”, att kommunicera 
ett budskap till någon. Ordet rit skulle således kunna användas på formaliserade 
kulturellt definierade handlingar, oavsett om de utfördes i religiösa eller sekulära 
sammanhang. Här bryter Leach en viktig barriär som tidigare skilt dessa kontexter 
åt. Riten är ett sätt av många att skapa sociala budskap och forskarens uppgift blir 
att undersöka de ”grammatiska” reglerna bakom kommunikationen. Det nyvaknade 
intresset för ritual som kommunikativt beteende fick många antropologer att vända 
blickarna till det moderna samhället och de fick sällskap av bl.a. sociologer, 
historiker, teaterfolk, pedagoger och psykologer som intresserade sig för hur riter 
verkade i sekulära kontexter. Etologer vidgade begreppet till att även inkludera 
djurs beteenden. 

Framväxten av Ritual Studies  
Det ökade intresset inom flera discipliner för riter som studieobjekt speglas i Ame-
rican Academy of Religions efterlysning 1977 av en mer systematisk forskning i 
ämnet. Sally Moore och Barbara Myerhoff hade samma år givit ut Secular Ritual, och 
med en mer inkluderande ritualdefinition fortsatte forskarna i Leachs anda att stu-
dera riter som en speciell form av mänskligt beteende. Några av de tidigare fors-
karna, som banat väg för denna utveckling och utvidgning av ritualbegreppet hade 
valt att lägga tonvikten på de mer formella aspekterna (Goody 1961) och andra på 
de mer symboliska (Douglas 1970, Turner, 1967, 1968, 1969). Symbolantropologin 
intresserade sig för hur individens kropp transformeras i riten till en social eller ri-
tuell kropp. Som sådan kan den fungera som social markör, som maktinstrument 
eller som ett uttryck för starka känslor och minnen. Marcel Mauss (1935) hade tidigt 
studerat hur kroppen kunde uttrycka kulturella mönster och Pierre Bourdieu (1977) 
utvecklade Mauss’ habitusbegrepp till analyser av det moderna samhället och 
samhällsklasser. Fenomenologer som Michael Jackson (1989) och Thomas Csordas 
(1990, 1993) vidareutvecklade symbolteorin till en teori om ”embodiment”, där 
kroppen ingår i läroprocesser som ett subjekt och som läser av och utforskar värl-
den.  

Ritual Studies som ett tvärdisciplinärt ämne stärkte sin ställning 1982, då Ritual 
Studies Group formades. En av de tongivande var Ronald Grimes. Tidskriften Religi-
ous Studies Reviews recensioner under rubriken ”Ritual Studies” visade upp mångsi-
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digheten i det nya ritualstudiet och hur traditionella ämnesgränser hade lösts upp. 
Ett svar på de flervetenskapliga perspektiven på riter blev tidskriften Journal of Ritual 
Studies, som startades 1987. I Ritual Studies kunde så vitt skilda ämnen som rituali-
sering hos djur till formella, religiösa liturgier studeras. Ämnet rymmer studier av 
sambandet text och ritual, men primärt har forskarna intresserat sig för perfor-
mance, agerande eller andra former av gester och fysiska aktiviteter. De discipliner 
som varit idégivande är symbolantropologi, liturgivetenskap, kinestetik och perfor-
mancestudier. Fältarbete och deltagarobservation är en ofta förekommande metod.  

Tanken bakom den nya ritualforskningen var att ingen religiös tradition fram-
över skulle ges företräde i bedömning eller tolkning av vad som kan kallas för rit 
och ritual. Ett första steg var att definiera begreppen. Grimes föreslår (1990) föl-
jande skiljelinje mellan begreppen rit/ritual/ritualisering: 

…’rite’ … denotes specific enactments located in the concrete times and places … A 
rite is often part of some larger whole, a ritual system or ritual tradition that includes 
other rites as well. ‘Ritual’ … refers here to the general idea of which a rite is a spe-
cific instance … ritual is an idea scholars formulate. … Ritual is what one defines in 
formal definitions and characterizations; rite is what people enact. The word ‘rituali-
zation’ refers to the activity of deliberately cultivating rites. 

I sin iver över att hitta bra metoder och angreppssätt införde också Ronald Grimes 
(1990) begreppet ”ritual criticism” som en motsvarighet till ”literary criticism”. Ef-
tersom riter är konstruerade av människor, är de strategiska och manipulativa och 
kan därför också kan värderas om de varit lyckosamma i att nå en önskad effekt. 
Grimes menar att ”criticism” kan låta värdeladdat och att tolkning för många 
väcker trevligare konnotationer. Men hans poäng är att människor alltid värderar 
sina handlingar och precis som i texttolkning finns det inte någon objektiv uttolk-
ning. Han definierar (1990, s. 16) ritual criticism som tolkningen av en rit eller ett 
rituellt system med en avsikt att inbegripa dess praktik. Forskaren studerar riten för 
att se vilka medel och ”trick” som används för att förhandla om makt och ge starka 
upplevelser. Därmed kan också ritobservatören se varför deltagaren bestämmer att 
ett visst sätt att handla framför ett annat är mer effektivt eller lämpligt. Grimes me-
nar att det ständigt pågår en bedömning och kritik av riter vi utför eller deltar i. 
Deltagarna vid ett bröllop kan spontant säga att musiken var alldeles för sentimen-
tal. Även i antropologiska texter finns värderingar av ritual, till exempel Clifford 
Geertzs förklaring till varför en javanesisk begravning som han bevittnade i fält 
misslyckades.  

Grimes menade också att på samma sätt som man inom litteraturteorin delar 
in texter i olika genrer, skulle man även kunna klassificera ritualer. Kriteriet på in-
delningen skulle, till skillnad från det litterära verket, bygga på handlingarnas ka-
raktär och inte innehållet. Vidare skulle ritualens formspråk kunna analyseras på ett 
liknande sätt som litteraturkritikern studerar litterära figurer i analyser av texter. 
Den litterära stilfiguren parallellism återfinns till exempel också i de rituella akternas 
uppbyggnad (Tambiah 1996 [1981], s. 504ff.). En liturgi skulle således enligt Grimes 
kunna recenseras på samma sätt som en pjäs, som utsätts för teaterrecensenternas 
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kritiska blickar. Både ritualer och pjäser bygger på framställningar som kan genom-
föras på mer eller mindre lyckade sätt. För ritualen kunde frågor ställas som: 
Fungerade de olika rituella akterna? Vilka delar av ritualen kunde ha iscensatts 
bättre? Men Grimes påpekar också att det finns viktiga skillnader mellan en pjäs 
och en ritual. Skillnaden mellan ritdeltagaren och skådespelaren är att i ritualen är 
målet en ontologisk förändring av individen och inte en tillfällig rollinlevelse. Rol-
len skall internaliseras och därmed införlivas hos ritdeltagaren. Till exempel ska ett 
barn bli vuxen, eller en ogift individ en make eller maka efter ”föreställningens” 
slut. 

I Grimes experiment med rituella handlingar kan traditionella mönster få ge 
vika för en önskan att hitta den bästa verkan för individen, samtidigt som han inte 
är helt förtjust i det han kallar ”rituell shopping” (Grimes 1990, s. 19). Här plockar 
individen ihop precis vad som passar just henne eller honom, men riskerar därmed 
att bli ett lätt byte för politisk, ekonomisk eller medial exploatering. Det moderna 
samhället har skapat möjligheter för individen att experimentera med riter från 
olika traditioner eller leta efter former som kan ge intensiva, känslosamma upple-
velser. Riter konsumeras som vilka varor som helst men riskerar därmed att urvatt-
nas eller banaliseras.   

Ritual som performance 
Med Grimes intresse för ritualen som framställning (performance) hade det byggts 
broar till ritualens ”kusiner” – teater och dans − men det var Victor Turner (1967, 
1968, 1969) som ännu tidigare lagt grunden till det nya tankesätt som skulle upp-
märksamma ritualens framställningsform. Turner talade till och med om ritualen 
som ett ”socialt drama”. I detta drama är människor inte bara offer för samhälls-
strukturen eller trauman i barndomen utan de är aktiva och skapande varelser. Nya 
analyser och metoder krävdes av forskarna för att studera hur de rituella framställ-
ningarna konstruerades och verkade. Stanley Tambiah (1981) var en av flera som 
intresserade sig för ritualens performativa karaktär; performativ i bemärkelsen att 
den utför något, men också i betydelsen performance, framställning. Religion var 
för de nya ritualforskarna inte bara ett filosofiskt system om trosföreställningar utan 
förankrades i det mänskliga beteendet och i människans kropp. Rituella handlingar i 
sig kunde både skapa en djup kunskap och leverera en skarp kritik åt rådande för-
hållanden och skulle inte bara betraktas som ett slags ”hjälpreda” åt teologiska idéer 
eller sociala strukturer.  

De nya performanceteoretikerna ville visa hur ritualens formspråk mycket 
medvetet kunde byggas upp. Samma verktyg som användes i drama eller teater-
framställningar var verksamma även här: ett striktare sätt att tala, markeringar av 
inledning och avslutning av ”föreställningen” eller användningen av speciella före-
mål och kläder. Performanceteoretikern Richard Schechner menar att både ritual 
och drama är försök att konstruera tillfällig aktionsteater med symboliska relationer 
till speciella, avgränsade platser, tidsrymder eller objekt. Han menade att begreppet 
performance inkluderade flera olika discipliner: ”Theater is only one node on a 
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continuum that reaches from the ritualizations of animals (including humans) 
through performance in everyday life- greetings, displays of emotion, family scenes, 
professional roles and so on – through to play, sports, theater, dance, ceremonies, 
rites, and performances of great magnitude” (Schechner 1988, s. xiii). För Schech-
ner blir således ritual en genre av flera som innefattar kulturell framställning. Med 
detta synsätt lyftes själva handlingarnas betydelse fram och vad det är som uppnås i 
en föreställning. Fokus skiftade därmed från ”formens tyranni” som länge hade 
förknippats med ritual till att understryka dess dynamik och verkan (Brown 2003, s. 
10). Ritual är processinriktad och inte en statisk och konserverande verksamhet. 
Förvandlingar äger rum genom att individer agerar i en framställning, därav ritua-
lens dynamiska kraft, eller som en av mina indianvänner sa en gång som svar på 
vad det innebar att vara mi’kmaq i slutet av 1900-talet: ”I’m Mi’kmaq and what I’m 
doing is my culture”. 

Redan Clifford Geertz (1973) hade i sin forskning på Bali undersökt hur ritu-
alen kunde läsas och tolkas som en text som sade något om det balinesiska sam-
hället. Men han skulle snart få kritik för sitt sätt att ur flera agenters handlande ab-
strahera fram ”ett balinesiskt sätt att tänka”. Kritikerna menade att tolkning av en 
ritual är en mer komplicerad fråga än att hitta entydiga meningar. Inspiration till 
detta nytänkande hämtades från litteraturvetenskapens receptionsteorier. Roland 
Barthes (1968, 1971) poststrukturalistiska textanalyser applicerades även i ritual-
tolkningar (Brown 2003, s, 12). Texten rymmer inte bara en mening som läsaren ska 
uttolka, utan mening skapas i själva läsningen. En text kan således ha lika många 
tolkningar som läsare. Samma läsare kan också göra en ny tolkning vid omläsning. 
Genom att överföra Barthes teori om text, läsarreception och mening på ritualen 
och deltagaren, kan forskaren inte utgå från att den kulturellt föreskrivna ma-
nualens mening är densamma som deltagarens. Deltagaren skapar en egen mening i 
själva framställningen och forskaren kan därför inte utgå från att ritdeltagarnas 
upplevelser av ritualen är desamma.  

Forskning och ritualutövning 
Uppvärderingen av riter som kraftfulla handlingar, vilka kan förändra människors 
vardag och ge starka upplevelser och läkning, fick som resultat att nya, rituella le-
dare och experimentverkstäder växte fram. Många av de nya ritualentreprenörerna 
hämtade inspiration från antropologer som Mary Douglas och Victor Turner och 
det fanns forskare som själva blev ritualinnovatörer och utövare. En av dessa är 
Michael Harner, som under sitt fältarbete hos jivaroindianer inspirerades av scha-
manistiska riter och lät sig initieras. Harner skrev klar sin avhandling om folkgrup-
pen, men han är mer känd för sitt verk The Way of the Shaman (1980). Boken såldes i 
flera upplagor och är en handbok i hur man lär sig att praktisera schamanism. Har-
ner ville för läsaren beskriva en schamanismens ”kärna”, en universell teknik med 
ett lockande budskap till många sökare som önskade finna en alternativ kunskap i 
en alltmer moderniserad och avförtrollad värld. Ytterligare forskare skulle följa 
Harners fotspår med att föra samman egen forskning om riter med ett utövande av 
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dessa. Ronald Grimes har bedrivit experimentverkstad i Ritual Studies Lab och 
Victor Turner genomförde också praktiska övningar med sina studenter. Maria Lil-
jas Ståhlhandske är ett exempel på svenska forskare som kombinerar forskning 
med rituellt entreprenörskap. Hennes avhandling i religionspsykologi, Ritual Inven-
tion: A Play Perspective on Existential Ritual and Mental Health in Late Modern Sweden 
(2005) har inspirerats av ritualforskare som Catherine Bell (1992, 1997), Van Gen-
nep (1960) och Victor Turner (1974, 1983, 1986). 

Riten – mänsklighetens hopp? 
I det nya intresset för ritualen har inte bara dess viktiga funktion för individ och 
samhälle uppmärksammats utan det finns forskare som menar att i förlängningen 
fyller den även en viktig roll för ekologin och mänsklighetens överlevnad. Antro-
pologen Roy Rappaport har tagit fasta på att människan och djuren har vissa 
grundläggande signalsystem som är viktiga kommunikativa beteenden. Han såg ett 
överlevnadsvärde även i människans ritualer, men på ett annat sätt än de vi finner 
hos djur. Människans riter bygger på mer än instinktivt beteende och förmår något 
som inte språket eller vardagshandlingarna gör. Språket ger utrymme för alternativ 
och till och med lögner, något som ritualen kan hindra med sina i förväg stipule-
rade handlingar. 

Genom att acceptera mönster kulturen skapat och delta i liturgier befäster 
deltagarna inte bara konventionerna utan ger dem också en legitimitet. I riten stärks 
grundläggande sociala värden, viktiga för samhällets fortlevnad och i förlängningen 
miljön. Formaliseringen kan ge en trygghet som går utöver det godtyckliga och in-
dividuella uttrycket. I sin postumt utgivna bok, Ritual and Religion in the Making of 
Humanity (1999) uttrycker Rappaport vemod hur de traditionella ritualerna idag får 
ge vika för individualism och marknaden och ställer frågan vad som skall ersätta det 
som han kallar ”the basic, social act”.  

Kulturekologen Eugene Anderson (1996) följer i Rappaports fotspår när han 
menar att den moderna miljökrisen har sin orsak i att människan misslyckas med att 
finna sätt att investera starka känslor i naturumgängets praktiker. Han undersöker 
hur de nuvarande mayaindianerna på Yucatanhalvön fortfarande lägger stor vikt vid 
ritualer som rör jordbruket. Riterna omgärdar hela odlingscykeln, från att fälla träd 
och bränna dem, till att odla i askan för att slutligen ta hem skörden till byn. De 
hindrar individens girighet och stärker sociala åtaganden, samtidigt som de bär på 
ekologisk kunskap och stödjer ett gott naturumgänge.    

Rappaports ritualteori har dock kritiserats av Caroline Humphrey och James 
Laidlow (1994). De har, som Rappaport, försökt att formulera en allmän ritualteori 
där det är handlingarna som står i fokus för studiet. Men de menar, till skillnad från 
honom, att de kulturellt föreskrivna handlingarna i ritualen i sig inte automatiskt 
överför en tydlig mening till deltagarna, liksom en text enligt modern läsarrecep-
tionsteori inte i sig bär på en entydig mening som läsaren passivt tar över. Precis 
som texten får sin mening i själva läsningen uppstår mening hos ritdeltagaren när 
hon eller han utför de egna handlingarna med den kulturellt föreskrivna formen 
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som råmodell. För olika deltagare kan betydelsen av de handlingar de utför variera 
från att bara vara en ren imitation av traditionens stipulerade urformen (eller arke-
typen som Humphrey och Laidlow kallar den), till att de ges sofistikerade uttolk-
ningar av symboliken. I intervjuer om ritens mening förekom det att samma delta-
gare, om de tillfrågades vid olika tillfällen, till och med gav olika förklaringar till sina 
handlingar.  

Meningsproduktionen i en framställning rymmer alltid (som i textläsning) en 
grad av obestämdhet och det är detta som är styrkan och dynamiken i ritualen. 
Oförutsägbarheten i hur mening byggs upp i den rituella framställningen betyder 
inte att mening inte finns, utan att den kan skapas på olika sätt eftersom deltagare 
tillägnar sig de rituella symbolerna och akterna olika (Brown 2003, s. 12). Men ska 
ett budskap överföras är ritualen ett alltför osäkert kort, menar Humphrey och La-
idlow. 

Att skapa gemensamma samtal 
Ritualstudier har idag tillämpats på helt nya kontexter som sportarrangemang (t.ex. 
OS) och rockkonserter. Till och med det akademiska bruket att skriva fotnoter ha 
setts som ett exempel på ritualiserat beteende! Massmedias påverkan av ritual har 
också granskats, till exempel exponeringen av prinsessan Dianas begravning i 
massmedia. Den påverkan filmer utsätter tittarna för har liknats vid de effekter som 
riten ger deltagaren, eftersom i båda fallen skapas multisensoriska upplevelser. Ka-
meraperspektiv ger, som riten, åskådaren en unik närvarokänsla och inzoomning en 
närhet till andras kroppar.  

Riter och ritual är således mångsidiga fenomen vilket gör att flera ämnen är 
användbara i studiet av formaliserade handlingar. Det nya i Ritual Studies är att 
flera vetenskapliga discipliner kan användas för att beskriva ett fält som sträcker sig 
från normativa intressen i teologi och liturgi till mer deskriptiva och samhällsanaly-
tiska teorier. Ingångarna till ämnet är flera. Riten kan användas terapeutiskt, i psy-
kodrama, som healing eller kan den liknas med rolltolkningar på teaterscener. Både 
i ritualen och i dramat används kroppen och dess möjlighet att leva ut olika roller 
för att skapa och ge uttryck för mening. Intresset för kropp, ritualisering och ritual 
finns när arkeologer studerar gravfynd, i psykologiska studier av hur moder-späd-
barn kommunicerar (Erikson 1968), i habitusforskning, kartläggning av könsrolls-
mönster och konsumtionsbeteende. Identitetsbyggandet är inte bara en intellektuell 
sysselsättning utan i högsta grad en kroppslig affär.  

Ett steg var att hitta beröringspunkt mellan olika discipliner via centrala be-
grepp. Ett sådant centralt begrepp var inramning (framing). Begreppet fördes fram 
av socialantropologen och biologen Gregory Bateson (”A Theory of Play and Fan-
tasy” 1955, finns i Steps to an Ecology of Mind 1972) för att visa hur formaliseringen av 
mänskligt beteende (eller djurs) skapar en metakommunikation av det som skall ske 
framöver. Formaliseringen fungerar som ett ramverk, vilket gör det möjligt att 
skapa olika avgränsade kontexter som följer sina spelregler. Inramningen kan mar-
kera såväl en skillnad mellan ”inomvärldsliga” kontexter som mellan den profana 
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och den religiösa sfären. Den ser också till att olika logiska typnivåer inte blandas 
ihop. En formell, rituell handling avbryts t.ex. inte av en personlig kommentar utan 
den sociala formen håller tillbaka det individuellt personliga (Bloch 1979).  

En sak finner vi med inramningen: När den väl har skett kommunicerar den 
hur beteendet skall uppfattas och föras vidare hos dem som berörs av denna kon-
text. Redan små barn kan formalisera sina handlingar till lek och är väl medvetna 
när det är en lek och inte. (”Förtrollningen” kan enkelt brytas genom at barnet sä-
ger att ”nu vill jag inte leka mer”). Bateson menar att ramen skapar ett annat sätt att 
varsebli, att få kunskap och känslomässigt förhålla sig till det som både sker innan-
för och utanför ramen. Den talar om för oss att vi i ett visst tillfälle deltar i en ritu-
ell kontext med alla åtaganden och förpliktelse det medför. Handlingen att äta bröd 
och vin ges sålunda en annorlunda mening i en nattvard än när den utförs med lik-
nande varor som tilltugg på en fest. Ett annat exempel är att ramen talar om för oss 
att de handlingar vi ser under en teaterföreställning inte har samma betydelser som 
de i vardagslivet.  

Studier av inramning är viktig inom performanceteorin för att se hur gräns-
sättning och gränsöverskridande verkar. Både en ritual och ett profant teaterstycke 
har sin specifika inramning som skiljer sig från vardagslivets. Men vad gör att vi 
skiljer ut ritualen och teatern från vardagslivet och hur skiljer i sin tur ritualens och 
teaterföreställningens inramning sig åt? Eller är skillnaderna försumbara? Varför 
gör vi dessa åtskillnader och vad blir effekten av dem? 

Bateson tillämpade sina teorier på analyser om schizofrenins uppkomst och 
alkoholisters beteende. Han var intresserad av att se hur de kommunikativa ramar 
såg ut som lade grunden för destruktiva mönster för individen. Teorier om ramens 
betydelse har också tillämpats inom gruppterapin för att skapa ett liminalt tillstånd 
mellan deltagare för att sedan kunna använda sig av detta när deltagarna skall sam-
tala med varandra. Patienter kan även tillåtas att konstruera och utföra privata ritu-
aler i en psykoterapeutisk kontext. Den specifika inramningen av det mänskliga 
samtalet är viktigt för att förvandla patientens och terapeutens samtal till en terapi-
session. Hur påverkar detta samtalet och dem som deltar, samt hur skapas de mest 
lyckade betingelserna för konstruktiva samtal? 

Ritualer i flervetenskaplig belysning 
När en forskarassistenttjänst inom ämnet ”Ritual Studies” för första gången skapas 
2003 i Lund, bygger den således vidare på en diskussion som förts i decennier, 
framför allt USA och England. Initiativtagare till tjänsten var professor Tord Ols-
son, vars forskning och inspirerande handledning under flera år har skapat en 
”Lundaskola” med flera avhandlingar som satt ritualstudier i fokus.  

Ämnets potential och mångsidighet lockar idag inte bara teologer och religi-
onshistoriker utan även etnologer, psykologer, arkeologer, socialantropologer och 
litteraturvetare lämnar viktiga bidrag till ett flervetenskapligt perspektiv på riter och 
ritualer. Intresset inom olika discipliner visar på att riter idag inte är utdöda prakti-
ker, eller begränsade till en snäv sektor i mänskligt liv, utan i högsta grad är levande 
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och verksamma i det moderna samhället. Problemet är idag vad som ska avgränsas 
till ritual. Är t.ex. ett terapisamtal eller konsumtionsmönster en ritual? Eller vad sägs 
om kompostering? Terapisamtalet har ibland omtalats som det moderna, sekulära 
samhällets motsvarighet till en healingritual och wiccanen Starhawk (1979) har till 
och med förespråkat kompostering som till en ritual i Moder Jords tjänst.  

Kolonialismens upplösning och det nyvaknade intresset hos ursprungsbefolk-
ningar för sin historia har också genererat nya former av riter som är svåra klassifi-
cera. Ska de nyskapade inkaceremonierna framför soltemplet Coricancha i inkari-
kets gamla huvudstad Cuzco ses som de moderna peruanernas sätt att skapa en 
kontinuitet och stolthet över sina traditioner eller avfärdas som ett rent turistspek-
takel?  

Ritual Studies  
De olika kapitelförfattarna i denna bok visar hur forskare inom olika discipliner har 
funderat över rituell praktik. Hur används rit och ritual i olika universitetsämnen, 
hur avgränsar man en rit från andra handlingar, vilka teorier behöver vi och hur kan 
vi nyttja varandras erfarenheter är några av de frågor som behandlas. 

Fil. dr Liv Nilsson Stutz och doktorand Åsa Berggren, institutionen för arke-
ologi och antikens historia vid Lunds universitet, skildrar i sitt kapitel Ett utmanat 
koncept? Ritualbegreppets möte med arkeologin hur ritualstudier och ritualteori länge har 
varit en stor inspirationskälla i arkeologers arbete att rekonstruera ritualer i det för-
flutna och sätta in dem i ett sammanhang. Utan den insikt arkeologin hämtar från 
socialantropologi och religionsvetenskap skulle de arkeologiska lämningarna av ri-
tualer förbli stumma, misstolkade eller helt obegripliga. Samtidigt ställer den arke-
ologiska situationen specifika krav. Avsaknad av skriftliga källor och inga infor-
manter att fråga ut utmanar de teorier som formulerats inom discipliner som har 
tillgång till text och eller verbal information. Medan det som kan ses som en stor 
utmaning, och kanske till och med som en svaghet för arkeologin som ämne, kan 
man också argumentera för att just den diskussion som föds inom arkeologin kan 
överföras till andra discipliner och på så sätt berika den interdisciplinära dialogen 
kring ritualer. Arkeologin kan här bidra med att lyfta fram nya källor för ritualteo-
retisk forskning, framförallt materiell kultur och handlingar. Dessa källor kan, då de 
kompletterar skriftlig och muntlig information, nyansera vår förståelse av ritualer 
också inom andra områden än de som beforskas av arkeologer. 

Etnologerna Lynn Åkesson, professor, och Karin Salomonsson, universitets-
lektor vid Lunds universitet ägnar kapitlet Ritualernas marknad: etnologisk forskning om 
livscykelriter och upplevelseindustri åt samtidens riter. I centrum står individen som skall 
manifesteras i ritualerna snarare än ideologi, tro eller kollektiv. De båda forskarna 
åberopar Catherine Bell, som menar att vi idag står inför ett nytt ritualparadigm. En 
viktig sådan skillnad är transformationen av rituell mening från lokala till globala 
förhållanden. Dagens västerländska ritutövare känner sig ofta förenade med något 
universellt och allmänmänskligt. En romantisk syn på ritualens inneboende möjlig-
het att fungera som helande kur mot modernitetens fragmentisering och upplevda 
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brist på sammanhang kan då ligga nära till hands. När riten i sig blivit viktigare än 
det troskomplex den en gång tillhört ökar kraven på att den enskilda riten ska på-
verka de medverkandes kognitiva orientering och känslomässiga välbefinnande, 
röra deras sinnen. En välfungerande ritual var tidigare en rit som utfördes på rätt 
sätt. Nu krävs istället en ”feel-good-effekt”, och en upplevelse av något utöver det 
vanliga. 

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi vid Lunds universitet, dis-
kuterar liturgi och ritvetenskap sitt kapitel om Den äldre systern – en kort introduktion 
till liturgivetenskapen. Liturgivetenskapen som universitetsämne har anor som sträcker 
sig tillbaka till 1800-talets början, och man kan argumentera för att ämnet är ännu 
äldre än så. Borgehammar kallar sig för liturgivetare, inte ritvetare, och inleder med 
en kort karakteristik av vad han kallar de båda systrarna ritvetenskap (Ritual Stu-
dies) och liturgivetenskap för att se vad som skiljer respektive förenar dem. Sedan 
redogörs för liturgivetenskapens föremål och historia, dess syften och aktuella ut-
maningar. 

Fil. dr. Rikard Loman, litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet 
diskuterar förhållandet teater och rit i sitt kapitel Västerländsk teater ur ett ritperspektiv. 
Inom teatervetenskapen ges en motsägelsefull bild av teater och rit och förhållandet 
mellan dem. Det är en tämligen vedertagen uppfattning att den västerländska tea-
tern har utvecklats ur riter och att de därmed kan ses som en ursprungligare form 
av teater. Många menar att teatern förlorade sin betydelse när den över tid institu-
tionaliserades, inlemmades i den estetiska sfären och fjärmade sig från de samhälle-
liga och religiösa sfärerna. Lomans syfte är att närmare studera den text- och 
replikbundna västerländska teatern ur ett ritperspektiv genom att granska förhål-
landet mellan text och gestaltning i Lars Noréns mycket uppmärksammade Sju tre 
och mottagandet av uppsättningen. Norén skrev och repeterade dramat tillsam-
mans med Tidaholmsfångar som på scenen fick lov att försvara sina fascistiska 
övertygelser. Här var det inte längre möjligt att upprätthålla någon tydlig gräns 
mellan skådespelare och roll, illusion och verklighet. Lars Norén blev själv en syn-
dabock i detta offentliga drama, den onda ande som skulle drivas ut ur samhälls-
kroppen innan ordningen kunde återställas. 

I sitt kapitel Ritualer: självförverkligande eller tvångsupprepning? analyserar Carl Mar-
tin Allwood, professor i psykologi, psykologiska institutionen vid Göteborgs uni-
versitet, ritualer utifrån ett psykologiskt och ett kunskapsantropologiskt perspektiv. 
Vidare analyseras även formaliserat beslutsfattande som ett exempel på ritualer i 
bred bemärkelse där det argumenteras för att dessa kan innehålla kollektivt meta-
kognitiva aspekter. Allwood diskuterar och argumenterar för ett synsätt på ritualer 
som kollektiva meningsmanifestationer. I detta sammanhang diskuteras begreppen 
”kollektivt minne” och ”mening” samt hur dessa två begrepp/fenomen relaterar till 
varandra. Kapitlet påvisar även, utifrån resultat i aktuell minnespsykologisk forsk-
ning, hur synsättet ”fördelad kognition” bidrar till att öka vår förståelse av ritualer. 
Allwood menar att ritualer ger utrymme för självförverkligande på individuell och 
kollektiv nivå, men också att olika typer av dem skiljer sig åt i detta avseende. Tan-
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ken på ritualer som tvångsupprepning förs fram, men stannar här vid en mildare 
version där det vanemässiga inslaget fokuseras.  

Tord Olsson, professor emeritus i religionshistoria vid Lunds universitet, be-
skriver i sitt kapitel Den dubbla blicken: en berättelse om konsten att frammana rituell när-
varo hos bambarafolket i Mali sina fleråriga fältarbeten hos denna folkgrupp och de 
frågor som kan bli aktuella för en religionsantropolog. Det ”traditionella” religiösa 
livet i den lilla bambarabyn Gwanyebugu kan inte beskrivas som ett koherent sy-
stem av riter, myter, traditioner och trosföreställningar. I själva verket illustrerar det 
religiösa livet i byn, det förhållandet att tre rituellt-mytiska fält samtidigt kan urskil-
jas och att människor, i flera fall samma individer, rör sig mellan dessa fält. Termen 
rituella fält är att föredra framför andra beteckningar, eftersom ritualerna är de plat-
ser som utgör de religiösa föreställningsdomänernas centra, de orter där myterna 
och annan religiös oratur samlas och formeras. Berättelserna hämtar sin kraft på 
dessa ställen, de utgår därifrån och de återvänder dit. Olsson lägger stor vikt vid att 
visa hur rituell närvaro skapas och vilken betydelse fetischerna har i riter. 

I det sista kapitlet, Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna 
Sverige, diskuterar Anne-Christine Hornborg, docent i religionshistoria vid Linkö-
pings universitet, de nya ritualiserade sammanhang som sägs främja individens väl-
befinnande och hälsa och som har blivit en snabbt växande marknad i dagens Sve-
rige. De riter och verksamheter som används kan inte bara ses som rent instru-
mentella strategier för att stärka god hälsa utan är inbäddade i specifika kosmolo-
gier. De är således i högsta grad meningsbyggande praktiker som grundar sig på 
specifika läror och som genererar egna ledare. ”Naturen” och ”var naturlig” har 
blivit säljande mantras och eftersom de nya hälsolärorna både bygger modeller av 
och för samhället finns det goda skäl att tala om en ”hälsoreligion”. 

Det moderna, avtraditionaliserade samhälle verkar i vissa kontexter fostra in-
divider som är mer upptagna med sitt Själv än med släkten och traditionen. Den 
rituella framställningen måste därför mer koncentrera sig på det unika hos individen 
än att reproducera traditionen. I artikeln beskrivs tre rituella arenor där hälsofräm-
jande riter utförs: i naturen, på hälsohem och på gym. I slutet diskuteras ideologin 
bakom dessa verksamheter som gör riter till varor att köpa och säljas. 

De olika kapitlen visar vikten av att föra diskussioner över ämnesgränser för 
att koppla ett helhetsgrepp över den mänskliga praktiken som definieras som riter 
och ritualer. Olika perspektiv och ingångar till studier av dessa visar hur komplext 
fenomenet är och motverkar tendensen att reducera dem till en verksamhet som 
utförs inom vissa begränsade områden. Rituella handlingar är, trots bundenhet till 
specifika, kulturella kontexter, också universella och i ett försök att beakta båda 
dessa poler är det flervetenskapliga korsbefruktande samtalet som ämnet Ritual 
Studies inbjuder till en utmaning och möjlig väg att formulera nya infallsvinklar i 
ambitionen att förstå den mänskliga praktiken i alla dess former.  
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KAPITEL 2 

Ett utmanat koncept?  
Ritualbegreppets möte med arkeologin 

Åsa Berggren och Liv Nilsson Stutz 

Inledning 
egreppet ritual är problematiskt. Sedan 1990-talets början har forskningen 
på området i allt högre grad kommit att ifrågasätta användningen av be-
greppet (Bell 1992; Humphrey & Laidlaw 1994; Thinès & de Heusch 1995; 

Stausberg 2002). Samtidigt som tidigare definitioner av begreppet har problematise-
rats, har det också vidgats till att omfatta allt fler kategorier av handlingar. Ämnet 
har också rört sig från sin religionshistoriska vagga och blivit en egen disciplin: Ri-
tual Studies, som förutom religionsvetenskap och socialantropologi också inklude-
rar ämnen som konstvetenskap, teatervetenskap, litteraturvetenskap, etologi, etno-
logi, psykologi, sociologi osv. Vi vill här visa att också arkeologin har en plats i 
denna diskussion.  

B

Ritualstudier och ritualteori har länge varit en viktig inspirationskälla i arkeo-
logers försök att rekonstruera ritualer i det förflutna och sätta in dem i ett samman-
hang. Den insikt och inspiration arkeologin hämtat från t.ex. socialantropologi och 
religionsvetenskap har många gånger hjälpt oss att tolka och förstå lämningar som 
annars lätt skulle kunna uppfattas som svårtolkade eller till och med obegripliga. 
Samtidigt ställer den arkeologiska situationen specifika krav. Vi har inga skriftliga 
källor att konsultera, och inga informanter att fråga ut. Våra källor består av materi-
ell kultur och materialiserade spår efter människors handlingar. Detta är framförallt 
fallet inom förhistorisk arkeologi som per definition berör samhällen utan skriftliga 
källor. Medan frånvaron av muntliga och skriftliga källor kan ses som en stor ut-
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maning, och kanske till och med som en svaghet för arkeologin som ämne, kan 
man också argumentera att ämnets grundförutsättningar kan utmana de teorier som 
formulerats inom discipliner som har tillgång till text och/eller verbal information. 
Den diskussion som föds inom arkeologin kan därför överföras till andra discipli-
ner och berika den interdisciplinära dialogen kring ritualer. Detta har dock traditio-
nellt inte varit fallet. Trots att arkeologer länge arbetat med lämningar av vad som 
förmodas vara ritualer i det förflutna (gravar, depositioner, offrade människor och 
djur, hällristningar, resta stenar osv.), har de sällan deltagit i den teoretiska utveck-
lingen av förståelsen av ritualer. Istället för att utifrån arkeologins egna premisser 
och perspektiv delta i den mångvetenskapliga diskussionen, har man många gånger 
begränsat sig till att låna in de färdiga produkterna av denna forskning för att appli-
cera dem på sitt material. Den debatt som förts har skett inom disciplinen och of-
tast berört kopplingen mellan de inlånade teorierna och de materiella källorna, ge-
nom en källkritisk diskussion om vad i materialet som skulle kunna vara rituella 
lämningar (se t.ex. Stjernqvist 1963; Karsten 1994). Det har i vissa fall lett till att 
man tillämpat ett slags uteslutningsmetod där de lämningar som inte kunnat ges en 
praktiskt funktionell förklaring, tolkats som rituella.  

Vi har flera invändningar mot denna syn på ritualer. Dels medför den uppen-
bara risker för spekulativa och till och med grundlösa tolkningar. Dels är den ett 
uttryck för en grundsyn som ser en skillnad mellan sakralt och profant som en fun-
damental strukturerande premiss för alla samhällen, där ritualer alltid anses vara del 
av den sakrala, eller religiösa sfären. Synen på ritualer som en universell kategori av 
handlingar avskilda från andra dimensioner av samhället, är problematisk och har 
kritiserats bland annat av Catherine Bell (1992). I stället för att fokusera på begräns-
ningarna vill vi här lyfta fram det arkeologiska perspektivet som kompletterande, 
och med stor potential att bidra till den teoretiska interdisciplinära diskussionen om 
ritualer. Vi har framförallt valt att betona arkeologins grundläggande fokus på att 
tolka materiell kultur, dvs. lämningar efter människors handlingar. Detta perspektiv 
gör det möjligt att i hög grad knyta an till den utveckling inom ritualteori som har 
integrerat handlingsteori (Bell 1992; Parkin 1992; de Boeck 1995). Materialitetens 
centrala roll, men även det långtidsperspektiv som möjliggörs genom materialet, 
hör till det som arkeologin kan bidra med. Andra dimensioner som ryms inom ett 
arkeologiskt perspektiv och som vi menar kan berika den interdisciplinära debatten 
om ritualer är ett samhällsorienterat perspektiv, en insikt om tolkningsprocessens 
subjektivitet och en grundsyn som innefattar ett visst mått av universialism i 
mänskliga samhällen.  

I detta kapitel kommer vi att hämta fallstudier från våra egna arbeten om grav-
ritualer och våtmarksdeponeringar i förhistoriska samhällen. Vi menar att de kan 
belysa, problematisera och berika diskussionen kring ritualer inom andra discipliner. 
För att tydliggöra arkeologins plats inom Ritual Studies vill vi diskutera det arkeolo-
giska perspektivet från två olika utgångspunkter. Först vill vi testa det arkeologiska 
materialet mot teorierna. Detta gör vi genom att applicera ett handlingsteoretiskt 
perspektiv på gravritualerna som utfördes under mesolitisk tid (ca 7000 år sedan) 
vid gravfälten i Skateholm. Vi utmanar här inte bara det arkeologiska materialet för 
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att se hur långt ett handlingsteoretiskt perspektiv kan leda, utan också arkeologiska 
föreställningar om vilka resultat en studie av ett gravfält borde leda till. I detta 
sammanhang kommer vi att diskutera vad som händer då man i enlighet med det 
handlingsteoretiska perspektivet fokuserar på handling och inte på mening.  

I en andra fallstudie testar vi de handlingsteoretiska perspektiven på ritual ut-
ifrån de arkeologiska förutsättningarna. Det problem som framförallt diskuteras är 
gränsdragningen mellan ritualiserade och icke ritualiserade handlingar. Frågan illu-
streras av kärret vid Hindbygården, en plats där människor under flera tusen år de-
ponerat olika föremål. I tolkningen av denna plats utmanar den arkeologiska verk-
ligheten de teoretiska ramverken. 

Ett arkeologiskt perspektiv 
För att tydliggöra vad vi menar med ett arkeologiskt perspektiv har vi valt att be-
tona fyra egenskaper som karaktäriserar dagens arkeologi och som vi ser som vär-
defulla bidrag till den ritualteoretiska debatten: fokus på handlingar och materialitet, en 
samhällsorienterad grundsyn, en medvetenhet om tolkningsprocessens subjektivitet, och ett visst 
mått av universialism. Vi anser att dessa fyra egenskaper kan bidra till den ritualteore-
tiska diskussionen, dels genom att komplettera de redan existerande begreppen 
med nyanseringar, dels genom att peka på problem inom ramen för en del grund-
läggande antaganden inom den ritualteoretiska forskningen.  

Av de karaktäristiska egenskaper vi här vill lyfta fram, är fokus på handlingar och 
materialitet det som tydligast skiljer arkeologi från andra samhällsvetenskaper. Medan 
andra discipliner under senare år kommit att betona handlingar som allt mer bety-
delsefulla studieobjekt, är studiet av materialiserade spår av handlingar och materia-
litet arkeologins själva grundförutsättning. Det arkeologiska källmaterialet består av 
artefakter och lämningar efter vad människor gjort i det förflutna. Allt det vi tolkar, 
från diken och gravhögar till flintredskap och keramikskärvor, kan ses som en form 
av materialiserade handlingar. Under snart 200 år har arkeologin lärt sig att läsa 
denna materialitet. En flintdolk kan berätta en historia om råmaterialtransport, 
hantverkarens skicklighet, användandet, möjliga skador och reparationer och slutli-
gen övergivandet. I lämningarna efter ett hus kan man skönja hur det byggdes, hur 
det användes och övergavs. Kanske skymtar man lämningar efter olika individer 
eller aktiviteter inom dess väggar – en borttappad pärla, en trasig kam eller en tug-
gad bit kåda. Alla dessa spår samlas och ges genom den arkeologiska tolkningspro-
cessen ett sammanhang. Naturligtvis har arkeologin hämtat inspiration från andra 
discipliner i detta arbete. Inte minst har teorier om praktik (Bourdieu 1977, 1980) 
och agency (Giddens 1984) på ett grundläggande sätt inspirerat ämnet under de se-
naste decennierna (Dobres & Robb 2000; se även Kristiansen 2004). Men det som 
skiljer arkeologin från t.ex. sociologin i detta hänseende är att det alltid primärt, im-
plicit såväl som explicit, utgår från materiella ting och spår av handlingar, medan 
andra discipliner ofta använt denna dimension för att komplettera, nyansera eller 
berika studier av sammanhang där det också finns andra källor att tillgå. Begräns-
ningen innebär att vi går miste om en del dimensioner: vi kan inte veta vad männi-
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skorna tänkte och kände, vi kan inte höra vad de sade, hur de upplevde sin situation 
osv.  

Denna utgångspunkt kan lätt uppfattas som problematisk, men vi vill hävda 
att den är kompletterande. Genom att fokusera så intensivt på vad människorna 
gjorde kan vi komma åt aspekter som brukar falla bort i studier av texter. Vi får till-
gång till det icke reflekterade i samhället, det upprepade och det vardagliga – de 
handlingar som en informant kanske inte skulle uppfatta som intressanta att nämna 
i en intervju, eller som aldrig skulle nedtecknas i en text. Andra aspekter, som är 
svåra att förmedla verbalt, som till exempel en hantverkares skicklighet, kan upp-
fattas genom ett nära studium av föremålens och spårens fysiska egenskaper. Slutli-
gen finns det också utrymme för det subversiva, det som inte får en officiell röst, 
det som inte får nämnas.  

Således kan man hävda att arkeologin inte alls förmedlar en mera begränsad 
bild av samhällen, bara en annorlunda, och därför kompletterande version. Det in-
tresse som på senare år uttryckts för både materialitet och för handlingarnas bety-
delse inom andra ämnen skapar förutsättningar för en givande interdisciplinär dia-
log. Inom ritualforskningen har detta perspektiv fått kraftigt genomslag under de 
senaste tio till femton åren, och här har arkeologin en möjlighet att med sitt fokus 
på den materiella kulturen, på handlingar i det förflutna och på långa tidsperspektiv 
aktivt delta i debatten och bidra med såväl frågor som svar inom det pågående ar-
betet med att bättre förstå ritualer.  

Arkeologi är också en samhällsvetenskap, vilket innebär att ämnet delvis delar 
perspektiv med t.ex. socialantropologin. Detta innebär att ritualen alltid, mer eller 
mindre tydligt, ges en övergripande kontext i vilken även andra dimensioner av 
samhället ingår. Medan en del forskare hävdar att detta leder fokus från ritualerna i 
sig, menar vi i samma anda som Bourdieu (1977), Durkheim (1998 [1912]), Rappap-
ort (1999), Geertz (1973) m fl, att ritualen är en del av samhällsstrukturen och bör 
förstås utifrån denna premiss. Vi vill understryka att detta ställningstagande inte 
betyder att vi ser ritualerna som passiva uttryck för en samhällsordning, eller att de i 
huvudsak skulle vara av intresse för att spegla andra dimensioner av samhället, så 
som den systemteoretiska arkeologin på 1970-talet hävdade (Binford 1972; Tainter 
1975, 1978; O’Shea 1984). De kan istället ses som del av de dialektiska förhållanden 
som skapar kontinuitet och förändringar i samhällsstrukturen (Ortner 1989; Bell 
1992; Nilsson Stutz 2003).  

Liksom inom många andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen är 
man idag inom arkeologin tydligt medveten om tolkningsprocessens subjektivitet. Ämnets 
teoretiska utveckling präglas delvis av en självkritisk attityd till de begränsningar 
som det måste hantera. Det finns en både uttalad och outtalad medvetenhet om de 
utmaningar vi ställs inför eftersom det är vi som aktivt ger de materiella lämning-
arna en röst. I nästan varje steg av arbetsprocessen görs val som utgör grunden till 
den bild vi skapar av det förflutna. Denna medvetenhet, som på senare år genom-
syrat mycket av den teoretiska arkeologin, har också på många håll aktualiserats 
inom fältarkeologin (Berggren & Burström 2002). Den finns också inom ritual-
forskningen, men vad arkeologin kan göra är att ställa frågan på sin spets. Till skill-
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nad från en socialantropolog som i fält observerar en ritual och sedan analyserar 
och tolkar den, kan en arkeolog inte utgå från att de materiella lämningar vi gräver 
fram från det förflutna är spår av en ritual eller någon annan kategori av handling. 
Kategorisering av handlingen är en del av analys och tolkning. Arkeologins förut-
sättningar kan på så sätt sätta fingret på olika definitionsproblem inom ritualbe-
greppet och utmana slutsatser som ibland tas för givna inom andra discipliner. 

Arkeologin är slutligen beroende av ett mycket grundläggande antagande om 
att det finns något universellt i mänskligt handlande. I tolkningen av materiella spår 
och ting från det förflutna tar arkeologen hjälp av olika former av analogier för att 
skapa en kontext och ett sammanhang (Wylie 1985, 2002). Kanske finns det också 
en viss ofrånkomlighet i arkeologins behov av viss generalisering och ett delvis uni-
versellt perspektiv på det vi samtidigt vet är kontextuellt bundet. För att förstå 
människor i det förflutna utgår vi medvetet eller omedvetet från att det finns något 
allmänmänskligt vi delar oavsett tid och rum, samtidigt som vi också är medvetna 
om att människor i olika sammanhang hanterar denna grundläggande situation på 
olika sätt.  

Samma slitning mellan det kontextuellt bundna och unika å ena sidan, och det 
generella å den andra (det som möjliggör förståelse utanför den omedelbara kon-
texten) finner vi inom ritualforskningen. Frågan om ritualers eventuella universalitet 
är viktig, eftersom den får konsekvenser för hur olika former av handlingar tolkas. 
Som vi tidigare diskuterat består det arkeologiska materialet av restprodukter av 
människors handlingar, och det är vårt arbete att rekonstruera och tolka dessa. Här 
blir frågan om ritual som universell kategori central. Vi har redan nämnt att arkeo-
loger inte kan utgå från att de handlingar som gett upphov till källorna är rituella 
(till exempel ett nedgrävt föremål). Vi kan inte heller förutsätta att det i den materi-
ella kulturen från tidigare samhällen alltid finns spår av ritualer. På detta sätt kan 
den arkeologiska tolkningsprocessen illustrera en problematik som finns mer gene-
rellt inom Ritual Studies och som berör gränsdragningen mellan rituellt och icke-ri-
tuellt: var och hur kan vi dra gränsen mellan en rituell handling och en icke rituell 
handling? En näraliggande frågeställning som också aktualiseras är huruvida denna 
gränsdragning egentligen är så central som man tidigare ansett. Vi återkommer till 
denna problematik nedan.  

Utifrån dessa förutsättningar som vi här valt att kalla det arkeologiska per-
spektivet ser vi flera områden där arkeologin kan bidra till dialogen om ritualer. Ar-
keologins fokus på materialitet och handlingar, kan bidra med att lyfta fram nya 
källor för ritualteoretisk forskning. Dessa källor kan, då de kompletterar skriftlig 
och muntlig information, nyansera vår förståelse av ritualer också inom andra om-
råden än de som traditionellt beforskas av arkeologer. Arkeologin kan också under-
stryka en samhällsvetenskaplig syn som betonar kontinuitet, långtidsperspektiv, och 
ett visst mått av universialism. Slutligen kan ämnet, med sina förutsättningar, fram-
förallt det faktum att våra källor måste ges en röst och ett sammanhang genom teo-
rier, analogier och reflektioner, utgöra en intressant arena för att testa olika teorier 
om ritualer. Också här kan arkeologin bidra till ritualforskningen genom att ställa 
kritiska frågor om ritual som universell kategori av mänskligt handlande. 
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Från ord till handling 
Under de senaste åren har ritualforskningen i allt högre grad rört sig bort från att 
försöka förstå den underliggande meningen i ritualerna mot att fokusera på hand-
lingarna i sig. Denna forskning har djupa rötter i den tidiga sociologiska forsk-
ningen kring rituella och religiösa fenomen (Van Gennep 1999 [1909]; Durkheim 
1998 [1912] m fl.), och dess senare utveckling (Turner 1967, 1969; Rappaport 1999, 
m fl.), men har närmast exploderat sedan 1990-talet (Bell 1992; Humphrey & Laid-
law 1994; Parkin 1995; De Boeck 1995 m fl) och hämtar nu inspiration från sociolo-
ger som Pierre Bourdieu (1977, 1980) och Anthony Giddens (1984). Till skillnad 
från tidigare forskning som såg ritualen i kommunikativa termer som refererande 
till någon underliggande mening (Tambiah 1985) tenderar man nu att se det rituella 
handlandet i sig som centralt för hur ritualer fungerar. Istället för att ge en defini-
tion av vad ritual är fokuserar man på att förstå hur den fungerar.  

Ett av de dominerande namnen inom denna forskningsinriktning är Catherine 
Bell, som i Ritual Theory, Ritual Practice (1992) applicerar Bourdieu’s handlingsteori på 
ritualbegreppet. Hon menar att ritual framförallt är ett sätt att handla. För att skilja 
ritual från andra handlingar använder hon begreppet ritualisering (ritualization). 
Detta definierar hon som ett strategiskt sätt att handla (Bell 1992, s. 7) som i själva 
utförandet av handlingen skapar en skillnad mot andra handlingar och definierar 
denna specifika handling som rituell och därmed som privilegierad, betydelsefull 
och mäktig (Bell 1992, s. 90). I samband med att denna produktion av avskiljning 
sker i den rituella handlingen, skapas också en kosmologi – en strukturerad värld av 
betydelse där varje rörelse, ljud och gest blir del i en strukturationsprocess av om-
världen. I denna strukturation ingår en rad motsatspar och en tydlig hierarki som 
alla kommer att uttrycka – eller vara – det som upplevs som den objektiva verklig-
heten. Denna värld är ofta organiserad i hierarkiskt ordnade binära oppositionspar, 
som kopplas samman med associationskedjor och där allt har sin bestämda plats i 
vad som uppfattas vara ett logiskt system (Bell 1992, s. 140-141; jmf. Turner 1969; 
Bloch 1986; Kertzer 1988). Hos den aktive deltagaren skapas en känsla av delaktig-
het som också knyts till en särskild plats i hierarkin.  

För Bell är den ursprungliga intentionen hos den individuelle aktören, eller 
den mening denne ger sina handlingar, mindre betydelsefull. Modellen bygger på 
Pierre Bourdieus handlingsteoretiska ramverk i vilket ritualer främst ses som genere-
rande av relationer (1977, s. 120). Det är alltså fundamentalt att inse att rituella hand-
lingar inte bygger på eller uttrycker mening, utan att de ingår i en strukturationspro-
cess där allt och alla kopplas samman till en helhet som upplevs som objektiv och 
sann. Det är väl bekant att man ofta får olika svar av olika informanter då man frå-
gar vad en ritual ”betyder”. Detta, menar man, beror på att meningen inte föregår 
handlandet utan skapas varje gång ritualen utförs och upplevs. Därför kan den vari-
era från gång till gång, från person till person. Att en ritual ges samma betydelse av 
många, speciellt över tid, kan inte tas för givet utan får snarare ses som något som 
måste förklaras. Den verbalt uttryckta tolkningen av ritualens mening är alltså au-
tomatiskt underordnad den kroppsliga förmågan att utföra ritualen korrekt rent 
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praktiskt. Det är viktigt att understryka att detta inte betyder att ritualer är me-
ningslösa. Tvärtom ser man den kroppsliga upplevelsen och kunskapen som starkt 
strukturerande och därmed skapas meningsfulla dimensioner i människors liv. Ge-
nom ritualiseringsprocessen dras aktören in i ritualen och blir med eller mot sin ur-
sprungliga vilja en del av den och den struktur som skapas i handlingen. Det är 
alltså ointressant att tala om intentioner eftersom ritualens kraft är så stor att när 
deltagarna utför den, kan de inte lösgöra sig från den, oavsett vilken mening de ger 
den (se även de Boeck 1995; Asad 1993; Coakley 1997).  

Kroppen får en central roll i denna syn på ritualer, då den är både ett verktyg 
för att utföra ritualen och ett kärl som mottar den rituella upplevelsen i form av 
sensoriska intryck. Dessa intryck kan sedan lagras i kroppen som förkroppsligade 
minnen, kunskap och kompetens, och bli del av den dialektiska processen då de 
fogas till upplevelsen av strukturen (Humphrey & Laidlaw 1994; de Boeck 1995; 
Asad 1993; m.fl.). Inte bara kroppen, utan också platsen ritualen utförs på, och de 
föremål som hanteras, får centrala roller i strukturationsprocessen. Förhållandet 
mellan den agerande individens kropp, den plats där handlingen utförs och de 
eventuella föremål som är del av ritualen, är dialektiskt och bidrar till att förkropps-
liga omvärldens strukturer. Dialektiken mellan objektifiering och förkroppsligande 
leder således till att strukturen både objektifieras i platsen (eller tingen) och för-
kroppsligas i aktören. Strukturens betydelse konkretiseras på så sätt i den kroppsliga 
upplevelsen av praktiken (Bourdieu 1977, s. 87ff).  

Kroppens upplevelser genom sinnena är en central del i det som kan kallas 
sinnenas antropologi (Seremetakis 1994). Denna fokuserar på hur minnen, dvs. hi-
storia, skapas genom samspel mellan människans sinnen, känslor och tingen i om-
givningen. Ett sinnligt minne väcks av tingen som hanteras i en handling, och en 
upplevelse av ett förflutet skapas (Seremetakis 1994, s. 6ff; De Boeck 1995; Nilsson 
Stutz 2004). Filip de Boeck har understrukit den biografiska dimensionen i detta 
förlopp, där varje enskild deltagare under olika perioder av sitt liv ackumulerar ritu-
ella upplevelser och insikter, vilka också kan stimuleras fram som minnen under 
särskilda omständigheter (1995). Detta bidrar till att skapa ett flöde mellan den ritu-
ella handlingen och de upplevelser den genererat, och det vardagliga livet, där dessa 
sensoriska minnen kan återkallas och åberopa känslan av strukturens närvaro. På 
detta sätt skapas och omskapas strukturen ständigt i ett kontinuerligt förlopp. I en-
lighet med Bourdieus handlingsteori menar dessa forskare att det finns en kontinu-
itet mellan vardagliga, repetitiva, reflexlika och mondäna handlingar till tydligt for-
maliserade och rituella sådana. Det kroppsliga utförandet och upplevelsen av dessa 
handlingar skapar förutsättningar för ett flöde mellan de olika kategorierna. Denna 
kontinuitet är en förutsättning för den handlingsteoretiska modellen, men skapar 
också problem då vi vill skilja ut rituella handlingar från andra handlingar. Detta 
kommer att diskuteras mer i detalj nedan.  

Medan Bells modell inkluderar en maktanalys med utrymme för manipulation 
av deltagarna i ritualen, ger den också utrymme åt den individuelle aktören att agera 
och genom sina handlingar i sin tur påverka strukturen. Det dialektiska förhållandet 
mellan struktur och handling innebär att det alltid finns ett utrymme för omtolk-
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ning och förändring. Ritualer och andra handlingar kan alltså vara viktiga instru-
ment, inte bara för att stärka och rekonstruera den dominerande strukturen, utan 
också för att under särskilda förutsättningar bidra till att förändra den. Samma 
flexibilitet i spelet mellan att tolka och att tillägna sig det rituella handlandet finns i 
arbeten av Rappaport (1999), Holland och Skinner (1997) och Kertzer (1988), m fl. 
Ritualer kan alltså inte ses som passiva uttryck för strukturen, utan bör ses som en 
komponent i en konstant process av strukturering. 

En liknande modell, som också betonar de rituella handlingarna framför till-
skriven mening och som ser ritual som en process snarare än en händelse, har pre-
senterats av Caroline Humphrey och James Laidlaw i deras bok The Archetypal Ac-
tions of Ritual: A Theory of Ritual Illustrated by the Jain Rite of Worship (1994). De ser 
också ritualiseringen som ett grundläggande begrepp för förståelsen av hur ritualer 
fungerar. En handling ritualiseras då den genom ett aktivt åtagande från den hand-
landes sida, frigjorts från andra intentioner och istället ses som en upprepning av en 
stipulerad arketypisk eller elementär rituell handling. Det som främst skiljer denna 
modell från Bells är den betydelse författarna ger det de kallar det rituella åtagandet 
(ritual commitment), som de hävdar att den rituella aktören medvetet accepterar som 
ett socialt kontrakt innan ritualen kan utföras. Det ”kvalitativa hopp” eller den av-
gränsning som enligt Bell sker under ritualen i form av ritualisation, äger enligt 
Humphrey och Laidlaw rum innan den utförs. Konsekvensen borde bli att bara den 
som accepterar ritualen som legitim kan påverkas av den, och bara då räknas den 
som en ritual. Här är Bells modell något lösare i konturerna då den tillåter en större 
flexibilitet. Hennes modell lämnar också ett större utrymme för att ritualen också 
kan påverka de deltagare som inte åtagit sig att acceptera denna. Här kan man se att 
Bells modell tillskriver rituell praktik som fenomen en större strukturerande kraft 
än vad Humphrey och Laidlaw gör. Deras syn ger inte utrymme för oengagerade 
aktörer, eftersom de anser att den agerande i samband med det rituella åtagandet 
måste ”mena att mena” (Humphrey & Laidlaw 1994:211). Deras syn ger heller inte 
utrymme åt att deltagare kan ryckas med under det att ritualen pågår och dras med 
av kraften i det kollektiva rituella handlandet, också mot sin vilja.  

En annan skillnad mellan dessa båda modeller är deras syn på individ och 
kollektiv. I Bells teori ses ritualerna inom ramen för en social struktur i ordets vi-
dare bemärkelse (”structure” sensu Bourdieu), medan Humphrey och Laidlaw i högre 
grad fokuserar på den individuelle aktören och bestämt tar avstånd från den kollek-
tiva sociala dimensionen. För dem är ritualen en kognitiv och psykologisk process 
hos den enskilde aktören snarare än en social handling. Detta är dock otydligt efter-
som de samtidigt måste medge att det är en form av social handling att påta sig den 
rituella handlingen. Utifrån ett arkeologiskt perspektiv är Humphreys och Laidlaws 
modell svårare att använda, främst därför att nyckelögonblicket – det grundläg-
gande åtagandet – är närmast omöjligt att spåra arkeologiskt. Modellen gör skillnad 
på vad som skulle kunna ha varit en icke seriöst menad rituell handling, en efterap-
ning, en parodi eller kopia och det som skulle vara ritual, en åtskillnad som inte är 
möjlig att göra arkeologiskt. Enligt ett annat sätt att se kan man i stället för ett indi-
viduellt rituellt åtagande tala om ett publikt dito. Det har hävdats att en genomförd 
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ritual innebär en publik bekräftelse, oavsett den deltagandes övertygelse (Rappaport 
1999, s. 117ff). Denna syn kan med framgång kombineras med Bells modell och 
passar arkeologins förutsättningar bättre, då vi av nödvändighet fokuserar på soci-
ala samspel och praktiker snarare än på psykologiska faktorer. 

Trenden inom dagens ritualforskning, som tydligare flyttat uppmärksamheten 
från ritualernas mening och istället betonar den rituella praktiken och de sociala 
processerna, har öppnat dörren för en arkeologisk teoretisering kring ritualer i det 
förflutna. Denna inriktning mot social praktik är grundläggande för det arkeolo-
giska perspektivet. Eftersom arkeologin framförallt studerar materiella lämningar 
och spår av vad människor i det förgångna har gjort, har den inte haft någon rele-
vant ingång till att förstå och studera rituella handlingar i det förflutna inom ramen 
för de ritualteorier som utgår från mening och betydelse. I de många fall där man 
saknat informanter och skriftliga källor som kan förklara meningen med de rituella 
handlingar man grävt fram spåren av, har arkeologin inte kunnat komma vidare 
utan har fått nöja sig med mycket generella och ofta vaga slutsatser. En teori som 
utgår från handlingar gör det möjligt för arkeologin att på ett nytt sätt föra samman 
källor med de teorier som används för att tolka dem. Men i detta möte föds det nya 
frågor. Att betona handling framför mening får konsekvenser: vi kan inte längre 
förvänta oss samma typ av resultat som vi tidigare siktat in oss på (Nilsson Stutz 
2006). Det finns en uppenbar risk att våra resultat kan upplevas som banala. Är vi 
redo att som forskare acceptera den konsekvensen?  

Fallstudie 1: Gravarna i Skateholm 
I den första fallstudien appliceras en handlingsteoretisk ritualteori på ett arkeolo-
giskt material för att se vilken form av resultat vi kan uppnå. Det arkeologiska fall 
vi valt att illustrera denna frågeställning med är de senmesolitiska gravfälten i Ska-
teholm på den skånska sydkusten. Platsen som grävdes ut under 1980-talet innehöll 
lämningarna efter flera boplatser och minst två gravfält som uppskattas vara ca 
7 000 år gamla. Arkeologiska och geologiska analyser kunde återskapa bilden av en 
grund lagun med två små öar där människor levt under flera sekel. Den äldsta bo-
platsen övergavs då det successivt stigande vattnet gjorde den ena ön obeboelig, 
och man flyttade vidare till den andra ön som också den övergavs några hundra år 
senare av samma skäl (Larsson 1988a och referenser däri). Miljön var rik på resurser 
och man levde av att samla in växter, samt av jakt och fiske. De mest spektakulära 
lämningarna på platsen var 86 gravar fördelade på två gravfält som anlagts i nära 
anslutning till de båda boplatserna. På det äldsta av gravfälten, Skateholm II, påträf-
fades totalt 22 gravar (18 vuxna och fyra barn). Det något yngre Skateholm I var 
betydligt större, och här grävde man fram totalt 64 gravar (56 vuxna och sju barn). 
Förutom människor fanns det också flera hundar begravda på de båda öarna.  

Gravarna i Skateholm är ett ovanligt rikt arkeologiskt material och deras po-
tential att berätta något om gravritualer under stenåldern är uppenbar. Trots det har 
forskningen kring dessa dominerats av frågeställningar om vad lämningarna kan 
berätta om det levande samhällets organisation snarare än vad de kan säga om grav-
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ritualerna i sig. Att i stället undersöka de ritualer som en gång skapade dessa läm-
ningar kan till en början kännas ganska självklart. Men hur mycket kan vi egentligen 
ta för givet, och vilka frågor är det egentligen möjligt för oss att ställa?  

Den ritualteori som fokuserar på handlingar förefaller vara en möjlig väg att 
gå. Med detta perspektiv på gravarna skulle vi kunna komma åt något av den 
struktur ritualen reproducerade eller förändrade vid varje enskilt gravläggningstill-
fälle. Utifrån Bells syn på ritualiserade handlingar borde varje begravning ha repro-
ducerat strukturen i alla dess dimensioner. Det viktigaste blir inte längre vad man 
menade eller symboliserade då man begravde sina döda i gropar i marken. Det 
centrala blir i stället att man hade en närmast instinktiv känsla för hur man skulle 
göra. Fokus för vår studie borde vara att försöka hitta denna instinktiva känsla, 
normen för hur en människa begravdes i Skateholm – eller för att uttrycka det i 
nutida termer – vad en ”värdig begravning” bestod i. Denna norm bör också stå i 
relation till andra normer i strukturen, till exempel föreställningar om liv och död, 
om attityder till den döda och den levande kroppen osv. Varje gång den ritualise-
rade handlingen utfördes bekräftades dessa föreställningar som en del av strukturen 
som antingen kunde rekonstrueras genom upprepningar av tidigare handlingar, eller 
kunde varieras genom förändrade praktiker. De teoretiska förutsättningarna är goda 
för att vi faktiskt skulle kunna närma oss dessa gravar för att undersöka de ritualise-
rade praktikerna och den struktur de stod i samspel med. 

Men för att använda denna teoretiska modell måste två grundläggande förut-
sättningar uppfyllas. Den första och mest grundläggande är antagandet att de ned-
grävda kropparna i Skateholm verkligen är lämningar efter ritualiserade handlingar. 
Det förefaller tydligt att det rör sig om gravar, och det formaliserade stora antalet 
upprepade nedgrävningar ger oss goda förutsättningar att göra antagandet att det 
verkligen är lämningar efter rituella handlingar som utfördes för att hantera döden 
som fenomen och kadavret som dess ofrånkomliga konsekvens och realitet. Det 
kan fortfarande råda ett visst tvivel om vi verkligen kan postulera att det rör sig om 
ritualer och vi kommer att fördjupa oss i denna fråga i nästa fallstudie. Här har vi 
dock valt att utgå från det för att se hur vi kan komma vidare i vår analys. Vi vill 
understryka att detta antagande inte i första hand bygger på en formell analogi (att 
ritualer är formaliserade, repetitiva, osv.) utan på antagandet att gravläggningar är 
ritualiserade (Grimes 2000, s. 218; Mandelbaum 1965, s. 338).  

Den andra förutsättningen för att vi skall kunna använda Bells modell är mer 
en metodologisk utmaning än en teoretisk. Vi måste analysera gravarna, inte som 
separata statiska artefakter vilket är dominerande inom traditionell gravarkeologi, 
utan som resultatet av en rad handlingar. Detta är något som först på senare tid 
uppmärksammats på olika sätt inom arkeologin (t.ex. Gansum 2002, 2004; Nilsson 
Stutz 2003). För att visualisera det dynamiska förloppet som gav upphov till gra-
varna har de analyserats med hjälp av den franska metoden anthropologie de terrain 
(Duday et al 1990; Nilsson Stutz 2003). Denna bygger på noggrann observation av 
olika detaljer i graven, men framförallt benens position, i kombination med kun-
skap i biologi om hur den mänskliga kroppen bryts ned efter döden. På detta sätt 
har man kunnat rekonstruera många tidigare ouppmärksammade aspekter av hur 
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Figur 1: Grav 43 i Skateholm I. 
En dubbelgrav i vilken en man 
och ett barn begravts tillsammans. 
Man kan notera hur kropparna 
placerats i graven så att mannen 
håller barnet i sina armar. 

Figur 2: Grav 22 i Skateholm I. I 
samband med en nedgrävning 
har stora delar av graven skadats. 
Denna typ av skada är mycket 
ovanlig på gravfälten i Skateholm 
och kontrasterar mot ett grav-
skick som tycks värna om den 
döda kroppens integritet. 

 

den döda kroppen hanterats: i vilket skick den placerats i graven, hur man placerat 
kroppen i graven, om graven varit igenfylld eller om kroppen legat i en kista eller 
liknande anordning, om kroppen manipulerats före, under eller efter det att för-
ruttnelse- och förmultningsprocesserna avslutats osv. Den tydliga fokuseringen på 
hur kroppen hanterats efter döden ger oss nya möjligheter att på ett tydligare sätt 
än tidigare åskådliggöra gravritualen som en serie handlingar.  

Av utrymmesskäl är det inte möjligt att här redogöra för studien i sin helhet 
utan vi har istället valt att lyfta fram några aspekter som vi anser illustrerar vad ett 
förändrat perspektiv med fokus på handlingar i såväl metod som tolkning kan bidra 
till att lyfta fram. Tidigare tolkningar har i hög grad fokuserat på vad som skiljer de 
olika begravda individerna åt t.ex. skillnad i hur män och kvinnor begravts, hur so-
cial rang uttrycktes eller inte uttrycktes i gravskicket osv (Newell & Constandse 
Westerman 1988; Larsson 1989, s. 215; Knutsson 1995; Tilley 1996, s. 59f). I denna 
studie fokuserar vi istället på vad som kan sägas vara grundläggande för hur alla 
människor behandlades efter döden och på hanteringen av den döda kroppen som 
en grundläggande och återkommande praktik i alla gravritualer. Analyserna visade 
på ett gravskick som kan sammanfattas som förhållandevis formaliserat. De flesta 
av gravarna innehöll en enda kropp, men vid flera tillfällen påträffade man dubbel-
gravar. I den stora majoriteten av fall var den döda kroppen begravd intakt och 
förhållandevis snart efter dödstillfället (så kallad primär begravning). Den kropp 

Arkeologi 35



DEN RITUELLA MÄNNISKAN 

Figur 3: Grav 28 i Skateholm I. Analyser har 
kunnat påvisa att man återkommit till graven 

ggningen. I ett fåtal fall har 
analysen kunnat belägga att kroppen 
varit insvept i ett bark- eller träfodral 
eller lagts på någon form av plattform. 
Också i dessa fall förmedlas känslan av 
att kropparna lagts i graven på ett sätt 
som tyder på att den döda kroppens 
integritet och individens subjektivitet i 
viss mån respekterades i gravritualens 
hantering av den döda kroppen. Trots 
att ett stort antal gravar anlagts på en 
begränsad yta har ytterst få blivit 
skadade. I några enstaka fall har en 
yngre anläggning skurit av en äldre grav 
och skadat den (fig. 2). Det verkar som 
om man visste var tidigare gravar varit 
anlagda och att man undvek att skada 
dem, kanske för att respektera den 
döda kroppens integritet. Det kan dock 
också nämnas att i de fåtal fall det skett 
skador i samband med nya anlägg-
ningar har man inte åtgärdat skadorna 
på något sätt. Kanske de döda kroppar-
jektivitet och blev anonymiserade eller 

Vid sidan om det normativa primära gravskicket existerar andra former för 
hanterandet av de död

som nedlades i gropen – och som var 
det sista de överlevande fick se, var 
mycket lik individen när den levde 
eftersom förruttnelseprocesserna ännu 
inte hunnit förändra kroppen på ett 
påtagligt sätt. Kroppen kan sägas ha 
bevarat en viss subjektivitet också efter 
döden. Intrycket förstärks vid betrak-
telsen av de gravar där två individer 
nedlagts i graven så att de håller om 
varandra, vänder ansiktena mot var-
andra osv. (fig.1).  

Analyserna har vidare kunnat visa 
att gravgropen fyll

för att ta gräva upp ben efter det att 
förruttnelse- och förmultningsprocesserna 
varit i ett framskridet stadium. Analysen pekar 
också på att graven redan vid gravläggnings-
tillfället troligen preparerats för att möjliggöra 
ingreppet. 

a efter en tid i marken förlorade sin su

des igen direkt efter 
nedlä

n b  
t.o. m. objektifierade.  

a kropparna. Trots att man i gravritualen skapat en bild av 
den döde som liknar den levande personen, och att den därmed genererat en bild 
av döden som inte iscensätter de naturliga nedbrytningsprocesserna, så fanns de där 
implicit närvarande och aktivt dolda. I ett fall (fig. 3) kan vi t.ex. konstatera att 
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Figu

processerna inte bara var kända utan att man även 
utnyttjat och möjligen iscensatt dem. Här har man 
kommit tillbaka och grävt upp flera ben efter det att 
nedbrytningsprocesserna brutit ned majoriteten av 
mjukdelarna. I ett annat fall har man återfunnit ett 
delvis disartikulerat och inkomplett skelett (fig. 4). 
Hanteringen av denna kropp kontrasterar starkt mot 
den dominerande normen. Denna grav var kanske en 
anomali som genom hanteringen av kroppen 
definierade denna individ som radikalt annorlunda, 
eller var den ett sätt att förneka denna individ en 
normativ begravning. Utifrån ett handlingsteoretiskt 
perspektiv borde detta ha strukturerande effekter på 
den levande gruppen.  

Medan vissa aspekter av gravarna verkar så 
grundläggande att de inte förändras, så finns det 
andra aspekter där variation mellan gravarna uttry

r 4: Grav 13 i Skate-
holm I. i en mindre grop cks. 

Vilka

 inte längre ställa de traditionella arkeologiska frågo l 
är e ta från ett 

passad till våra källors natur, 

påträffades ett inkomplett  föremål som nedlagts med de döda, var på 
kroppen de ligger osv. skiftar liksom de ställningar 
kroppen placerats i. Man har kunnat observera en 
intressant skillnad mellan de två gravfälten. På det 
äldre gravfältet, Skateholm II, är gravgåvorna fler och 
varierar mer från individ till individ. På det yngre 
gravfältet, Skateholm I, finns det färre gravgåvor, men 
här skiljer sig individerna åt tydligare genom en stor 
variation i kroppsställningen. Det tycks alltså som om 
gravläggningsritualen har förändrats över tid (Larsson 
1988b, s. 70). Andra lämningar som verkar kunna 
knytas till aktiviteter i samband med gravläggning är 
matrester som återfinns i gravfyllningen och som 
skulle kunna vara resterna av en måltid i samband 
med gravläggning, samt enstaka spår av eld i 
anslutning till graven (Larsson 1984, s. 56).   

Meningen som tillskrevs begravningsritualerna i 
Skateholm förblir onåbar för oss som betraktare idag. 
Vi kan

(flera ben saknas – bl.a. en 
hel hand och en hel fot) 
men delvis artikulerat skelett 
(bl.a. var en hand och en fot 
helt artikulerade). Analysen 
av skelettets artikulationer 
har visat att det inte rör sig 
om en traditionell sekundär-
begravning (dvs. att kroppen 
förruttnat någon annanstans 
och man begravt benen här) 
utan att kroppen fortfarande 
var förhållandevis intakt, 
men att det delats upp innan 
den begravdes. Det är osä-
kert om uppdelningen av 
kroppen var del av gravri-
tualen eller om den kan kny-
tas till dödsorsaken. 

rna kring vad vi tror ritua
 gravritualen utiller vad den betyder. Men genom att betrak

handlingsteoretiskt perspektiv har vi en teori som är an
och som kan ge en bild av de händelser som utspelade sig på platsen. Till de 
analyser som tidigare gjorts av social struktur kan vi nu foga en kompletterande 
bild. Utifrån vår analys av hur kroppen hanterades och iscensattes efter döden kan 
vi göra oss en föreställning av de relationer som skapats i ritualen – t.ex. mellan de 
levande och de döda. Varje gravläggning var en serie ritualiserade handlingar där 
den döda kroppen hanterades i enlighet med en rad normer. Dessa normer – en del 
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av dem förhandlingsbara, andra inte - var samtidigt ett uttryck för strukturen och 
ett redskap för att återskapa densamma. Denna praktik var förknippad inte bara 
med kroppsligt utförda handlingar, många kanske närmast reflexlika, andra mer 
formaliserade, utan också med sensoriska intryck: dofter, ljud, förnimmelser av 
olika slag. Förnimmelserna kunde leva vidare som minnen i kroppen och i olika 
sammanhang återkallas för att återge känslan av sammanhang.  

På en plats som Skateholm, där ritualerna utfördes i omedelbar anslutning till 
boplatsen kan man tänka sig att dessa minnen kunde stimuleras fram vid olika till-
fällen också i det vardagliga livet. Fram träder bilden av en plats där de döda be-
gravd

resul

En förutsättning för analysen av vår första fallstudie var postulatet att gravarna i 
Skateho giska 
situatio efter 

es på ett sätt som underströk kroppens integritet, och möjligen också indivi-
dens efter döden. Kontrasten till den inkompletta och disartikulerade grav som 
nämnts tidigare väcker frågor om denna individ aktivt fråntogs sin integritet i dö-
den som sanktion för något han gjort sig skyldig till i livet – och som en varning till 
alla närvarande. Vi kan också se hur den tid som förflöt efter samtliga gravlägg-
ningar tycks ha bidragit till att sudda ut denna integritet. Efterhand infogades de 
döda i en mera anonym skara vars ben inte längre representerade dem som 
individer. Modellen ovan ger oss en möjlighet att reflektera kring hur dessa 
gravläggningar utgjorde strukturerande händelser som framförallt var en arena för 
att upprätthålla strukturen i samhället. Den rumsliga närheten mellan de levande 
och de döda kan ha bidragit till att upprätthålla denna associationskedja i vardagen.  

I kombination med andra studier, som i huvudsak fokuserat på t.ex. social 
stratifiering, ger denna studie en möjlighet att mera allmänt diskutera 
gravritualernas roll i upprätthållandet av samhällets struktur. Många kan tycka att 

taten blivit banala. Vi hävdar istället att de är fundamentala insikter för vår 
förståelse både av gravritualen och det levande samhälle där de utfördes. 
Framförallt har vi kunnat diskutera hur gravritualerna fungerat i det mesolitiska 
samhället och vilken plats de kan tänkas ha haft i människornas liv. Genom en 
kombination av en ritualteori som tydligt fokuserar på handlingar, och en metod 
som synliggör dessa handlingar i det förflutna har vi möjlighet att närma oss 
gravritualer utifrån en mer stabil grund än vad som varit möjligt med traditionella 
arkeologiska metoder och teorier. Vår slutsats blir att det är möjligt att studera 
ritual utifrån ett arkeologiskt material, och att ett handlingsteoretiskt synsätt är en 
framkomlig väg.  

Ritualbegreppet utmanas – strukturerade depositioner  

lm var resultatet av ritualiserade handlingar. I många andra arkeolo
ner är det inte så lätt att avgöra om vi har att göra med lämningarna 

ritualiserade handlingar eller inte. Vi kan inte à priori förutsätta att den materiella 
kultur vi studerar inkluderar spår av ritualer. Det vore att föregå analysen. Snarare 
är detta vad ett tolkningsresonemang skulle kunna mynna ut i. Utgångspunkten 
måste alltså vara en annan. Vi kan inte fråga oss hur vi ska gå tillväga för att identi-
fiera förgivettagna rituella handlingar. Istället kan vi diskutera kategorisering av 
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handlingar i en tolkningsprocess där ritualer är ett tänkbart, men inte självskrivet, 
alternativ.  

Innan vi går in på nästa fallstudie som kommer att illustrera denna problema-
tik, vill vi diskutera några av de definitioner som återfinns inom ritualteorin och 
som vi uppfattar som problematiska. Som vi diskuterade inledningsvis har Bell m.fl. 
kritis

utifrån de materiella spå-
ren a

r, och förekommer från många 
förhi

erat hur ritualbegreppet tidigare har definierats och avgränsats. Bland annat 
kritiserar de att ritual har betraktats som en egen kategori av handlingar, väsensskild 
från andra, och att denna kategori har antagits vara universell. Med det handlings-
teoretiska perspektivet är utgångspunkten en annan. I och med att alla handlingar 
betraktas som möjliga att ritualisera, kan vi inte längre kategorisera ritualer som en 
egen typ av handlingar utan snarare en universell strategi att agera. Humphrey och Laid-
law väljer att uttryckligen se ritualisering som ett universellt möjligt sätt att agera 
(Humphrey & Laidlaw 1994, s. 268) och på samma sätt finns det i Bells modell, 
trots fokuseringen på kontext, en outtalad generell giltighet. Detta innebär att möj-
ligheten att ritualisera handlingar har funnits i alla tider, och har använts i samhällen 
vid de tillfällen då det varit meningsfullt. I detta resonemang finns dock också en 
möjlighet att anta att möjligheten att ritualisera handlingar inte alltid har utnyttjats i 
alla samhällen. Följaktligen kan ritualer inte tas för givna.  

Som arkeologer står vi alltså ofta inför en situation som är motsatt den de 
flesta andra ritualteoretiker ställs inför. Vi måste utgå från lämningarna av en stor 
mängd handlingar och försöka kategorisera dessa enbart 

v handlingarna i sig. Eftersom alla handlingar kan ritualiseras kan vi inte förut-
sätta att ritualer, i de fall de har utförts, lämnar spår som är väsensskilda från andra 
handlingar. Istället kan vi tänka oss att då en ritualiserad handling har utförts, ef-
terlämnas spår som skiljer sig från andra handlingars genom de olika strategier för 
ritualisering man valt i det aktuella samhället. Det är alltså spår av ritualiserings-
strategier och inte spår av ritualer vi kan finna i det arkeologiska materialet. Detta 
kan tyckas vara hårklyveri, men utgör en viktig skillnad. Ritualiseringsstrategierna är 
kulturellt bestämda och varierar mellan olika samhällen. Tidigare använda definitio-
ner av ritual innehåller ofta en rad kriterier som en handling ska uppfylla för att 
kunna kategoriseras som sådan, oavsett tidsperiod och samhälle. Bell menar att de 
särdrag som brukar nämnas i ritualdefinitioner, som formalism, beständighet och 
repetition, har misstagits för inneboende universella kvaliteter hos ritual, men att de 
egentligen är frekvent förekommande strategier för att skapa en kontrast mellan 
den ritualiserade handlingen och andra handlingar. Ritualisering kan alltså bara ge-
neraliseras till en begränsad grad, eftersom differentieringsstrategierna är kulturspe-
cifika (Bell 1992, s. 92f). Därför måste varje arkeologiskt material studeras och be-
dömas som en egen kulturell kontext, inte enligt förment eviga, eller nutida före-
ställningar om vad som gör en handling till ritual.  

För att illustrera det gränsdragningsproblem arkeologin kan ställas inför skall 
vi nu mer i detalj diskutera ett fenomen som kan benämnas våtmarksdepositioner. 
Dessa består av föremål som påträffas i våtmarke

storiska perioder och i stora geografiska områden. Flintyxor från stenålder, 
bronsföremål från bronsålder och vapen från järnålder är några av de föremålstyper 
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som påträffas i mossar, vattendrag och sjöar. Fenomenet har tolkats på olika sätt 
inom olika arkeologiska traditioner och följer de olika teoretiska trenderna inom 
arkeologin: ibland har de setts som rituella och tolkats som offer, och ibland som 
profana och tolkats som skattgömmor, varulager eller liknande. Idag finns en ut-
bredd acceptans för rituella tolkningar. När det gäller offerbegreppet finns dock en 
tendens till slentrianmässig användning i vilken det fått funktionen av ett paraply-
begrepp med vilket man egentligen avser en mängd olika typer av rituella hand-
lingar varav offer, så som det traditionellt definieras, är ett av flera alternativ. Det 
finns också en tendens att använda mer generella termer, till exempel ”rituell depo-
nering” för samma typ av deponeringar som tidigare benämnts offer, vilket kan 
tyda på att offerbegreppet anses vara problematiskt (Berggren 2006). Termen offer 
ger en förespegling om enhetlighet och använder vi den begränsar vi kanske möj-
ligheterna till en mer nyanserad tolkning. Kanske har offerbegreppet blivit det 
Christopher Tilley kallar en ”frusen metafor”, dvs. ett begrepp som enar i grunden 
olika företeelser genom att man bortser från olikheter och som i förlängningen kan 
leda till cirkelresonemang (Tilley 1999, s. 82ff).  

När det gäller begrepp som offer och ritual är det viktigt att definiera vad som 
avses, eftersom termerna bär med sig ett bagage av innebörder och värderingar som 
man kanske inte avser att föra över på den förhistoriska situationen man står i be-
grepp

. Perspektivet medför att man ser ett kontinuum av 
hand

laceras in bland till exempel 
varda

 att tolka. För att undvika detta kan de handlingsteoretiska verktygen vara an-
vändbara. Som en god utgångspunkt för tolkningen av våtmarksdepositionerna kan 
begreppet ”strukturerad deposition” användas. Det innebär att materialet kan tol-
kas som format enligt ett visst, icke-slumpmässigt mönster. Upprepade strukturer 
visar att materialet äger viss formbundenhet och att handlingarna som ägt rum på 
platsen har följt vissa former. Vi kan därmed säga att handlingarna som skapat ma-
terialet varit formaliserade.   

Istället för att se ritualer som väsensskilda från andra handlingar ger det hand-
lingsteoretiska perspektivet oss en möjlighet att diskutera skillnaden mellan dem 
och andra på ett annat sätt

lingar av olika grad av formalism, eller formbundenhet, från religiösa till seku-
lära, från det publika till det privata, från rutin till improvisation, från det formella 
till det tillfälliga och från det periodiska till det oregelbundna (Bell 1997, s. 138). 
Man skiljer således inte ut olika typer, utan ser ett kontinuum mellan vardagliga ru-
tiner och högtidliga ritualer. Formbundenhet kan således inte vara ett kriterium för 
att bedöma om en handling utgjort en ritual eller inte, eftersom även andra än de 
rituella handlingarna kan äga en viss formbundenhet.  

Antropologen Roy Rappaport (1999) påpekade att religiösa ritualer tenderar 
att återfinnas på den mer formaliserade änden av skalan, men att de även kan ha en 
mindre grad av formalisering och då skulle kunna p

gliga ceremonier. Han gjorde en viktig poäng av att det inte går att skilja ut 
ritualer (vare sig religiösa eller andra ritualer) från andra formaliserade handlingar 
eftersom det skulle innebära ett brott i kontinuiteten på skalan (Rappaport 1999, s. 
34f). Ett liknande resonemang finner vi hos Bell då hon menar att ritualisering är en 
flexibel strategi och kan ske i olika grad. Hon hävdar att det vid sidan av ritualise-
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rade handlingar även finns rituallika handlingar som i viss mån delar vissa attribut 
med ritualer. Attributen används på olika sätt i samhällen för att ritualisera och av-
ritualisera olika praktiker (Bell 1997, s. 138f).  

Vi kan konstatera att vi inte kan skilja ut ritualer som en speciell typ av hand-
lingar genom att se på graden av formbundenhet. Olika ritualer kan ha olika grad av 
formalism och andra handlingar kan ha samma grad av formalism. Man kan dock 
fråga

iska tolkningsprocessen, och konsekvensen blir att vi möjligen kan se spår 
av ri

m. Om utgångspunkten 
är at

 sig om både Bells och Humphreys & Laidlaws syn på ritualisering som sär-
skiljning av vissa handlingar är förenlig med synen på handlingar i ett kontinuum. 
Som vi förstår deras resonemang innebär detta dock ingen motsättning. Särskiljning 
som strategi i ritualisering är inte avhängigt av graden av formbundenhet. Ändå kan 
vi konstatera att deras synsätt som går ut på att se en kontinuitet i olika sorters 
handlingar – fast samtidigt, och på olika sätt, ändå skilja ut det rituella – skapar de-
finitionsproblem som blir ännu tydligare då man går från teori till observation (av 
t.ex. ett arkeologiskt material). Problemen, som berör grundstenarna i dessa teorier, 
blir extra tydliga i det arkeologiska arbetet där vi inte kan ta närvaron av ritualer för 
given.  

Som nämnts ovan kan det faktum att ritualer inte är väsensskilda från andra 
handlingar uppfattas som ett problem och en mycket stor utmaning för bl.a. den 
arkeolog

tualiseringsstrategier istället för ritualer. Men synen på handlingar i ett konti-
nuum innebär också möjligheter. Bl.a. behöver sakrala och profana företeelser inte 
längre betraktas som väsensskilda. En konsekvens av detta är att ritualisering kan 
ses som en del av det vardagliga livet, vilket för arkeologer innebär att spår av ritu-
aler kan sökas i den vardagliga materiella kulturen, t.ex. på boplatser (se t.ex. Brad-
ley 2003, 2005). En annan konsekvens är att det blir möjligt att studera ritualernas 
betydelse i ett samhälleligt perspektiv, genom att försöka urskilja de strukturer som 
(re)producerades i ritualen (se Skateholmsexemplet ovan).  

För att återgå till vårt exempel med våtmarkesdeponerade föremål kan vi nu 
utgå från tolkningen att de utgjort strukturerade depositioner som är resultatet av 
formaliserade handlingar. Frågan är nu hur vi ska tolka de

t de materiella lämningarna vi står inför är resultatet av formaliserade hand-
lingar blir frågan hur vi kan tolka denna formbundenhet. Vi kan inte förutsätta att 
det rör sig om ritualer. De arkeologiska tolkningsförutsättningarna pekar på svårig-
heten att trots den flytande skalan av handlingar ändå tolka och kategorisera hand-
lingar. Vi menar att fokus måste flyttas från ritualbegreppet till det mer flexibla ritu-
aliseringsbereppet och att synen på handlingar som genererande av relationer måste 
lyftas fram. Det innebär att vad som utgör ritual och inte, kanske inte får lika stor 
betydelse i analysen. Istället blir andra perspektiv viktigare. För att komma vidare 
måste vi återgå till vår utgångspunkt, till handlingarna. Vi vet att människor har be-
funnit sig fysiskt på platsen. Med sina kroppar har de utfört olika handlingar och 
med sina sinnen har de upplevt platsen och handlingarna på olika sätt. Den kom-
mande fallstudien visar hur denna grundläggande insikt kan leda vidare mot en dju-
pare förståelse av strukturerade depositioner.  
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Fallstudie 2: Kärret vid Hindbygården 
Den andra fallstudien hämtas från Hindbygården i sydöstra Malmö där det genom-
fördes en ark 91 (Svensson 
1991, 1993; Berggren 

eologisk undersökning av ett kärr under åren 1989-19
2007). Man grävde ut torvlagren i kärret (fig. 5) som länge le-

gat överlagrade av matjord och morän. I torven påträffades en stor mängd föremål, 
med dateringar från yngre mesolitikum till tidig medeltid (ca 4500 f. Kr. – 1000 e. 
Kr.), med tonvikt på perioden från tidigneolitikum till äldre bronsålder (ca 4000 – 
1100 f. Kr.). Fyndmaterialet (fig. 6) består bl.a. av föremål av flinta, t.ex. yxor, skä-
ror, dolkar och kärnor samt skärvor av keramikkärl, stenar med spår av olika typer 
av bearbetning, såsom malning och krossning, ett stort antal stenar utan spår av 
bearbetning, ett mindre antal fragment av ben från människa samt ett stort antal 
djurben. I och kring kärret påträffades nedgrävningar, varav vissa innehöll sten (fig. 
7) och andra föremål, medan andra endast var fyllda med torv. Spåren visar att 
människor under mycket lång tid deponerat föremål i kärret och gjort andra saker 
som inkluderade att gräva gropar, elda, och kanske bereda och inta måltider. Depo-
nerade föremål i våtmarker har, som nämnts ovan, vanligen tolkats som offer. Det 
som skiljer kärret vid Hindbygården från andra våtmarksfynd är mängden av före-
målstyper och material samt den långa tidsperioden. Det har tidigare påpekats 
(Svensson 1991, 1993) att materialet uppvisar en mer komplex bild än den man får 
av de enstaka eller mindre mängder våtmarksdeponerade föremål som brukar tol-
kas som offrade. Därför utgör materialet från Hindbygården en utmärkt utgångs- 
punkt för ett försök att nyansera bilden av dessa. Istället för att utgå ifrån att före- 
målen är offrade skall vi här föreslå att de kan studeras ur ett handlingsteoretiskt 
perspektiv. 

Figur 5. Torvlagren i kärret under utgrävning. Foto: Hans Ekerow.
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Figur 6: Fyndmaterial från kärret: Flintdolkar, en långhalsad trattbägare, en tunnbladig 
flintyxa och bredeggade flintyxor samt en avsatsyxa av brons. Foto: Åsa Berggren. 

Figur 7: Grop A1245 med sten under utgrävning. Foto: Lars Erik Persson. Figur 7: Grop A1245 med sten under utgrävning. Foto: Lars Erik Persson. 
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Utgångspunkten för vår analys är inte att ställa frågan vilken mening depone-
ringarna var uttryck för eller vad de symboliserade. Istället vill vi diskutera vad man 
har gjort på platsen. Här kan på grund av utrymmesskäl endast några exempel på 
handlingar nämnas. Mönster i materialen visar att aktiviteterna vid kärret följt vissa 
strukturer, med viss variation över tid. Därför är det möjligt att tala om formalise-
rade handlingar. För att illustrera detta kan vi nämna de ca 13 ton sten som 
påträffades i torven. Stenen är inte naturligt förekommande i torven utan resultatet 
av att man under vad som förefaller vara flera årtusenden då och då deponerat sten 
i kärret. Stenarna är av knytnävsstorlek eller något större och kan ha lagts i eller 
kastats ut, främst från kärrets östra sida. En trästock över kärrets djupaste del kan 
ha fungerat som spång eller plattform och kan också ha utgjort bas för depone-
ringarna (fig. 8). 

Som vi har nämnt ovan genereras handlingars betydelse i själva utförandet av 
en handling och den kroppsliga upplevelsen strukturerar människors uppfattning av 
sig själva och sin omvärld. Platsen där handlingen äger rum, de ting som används, 
den agerande kroppen och sinnena samverkar strukturerande så att en handling 
upplevs som meningsfull. Både stenarna och platsen vid kärret med den under vissa 
perioder täta vegetationen omkring, de höga alarna, tuvor av växtlighet och öppna 
vattenspeglar i kärret kan ha haft betydelse i den strukturerande processen. Också 
den kroppsliga ansträngningen, även om den var begränsad, att samla och kasta 
sten, kan ha spelat en roll i processen. Om man kastade ut stenar flera meter eller 
gick ner och la föremål i vattenbrynet så var det i handlingen att utföra detta som 
mening skapades och minnen av tidigare tillfällen återkallades, vare sig de var själv–
upplevda eller inte. De sinnliga upplevelserna av platsen, som en ljusare glänta 
under vissa perioder och som en mörk grotta av vegetation under andra, av de 
färger som växter, mörkt vatten och torv gav, av de ljud som insekter, grodor och 
annat djurliv innebar kan alla ha spelat en roll för att skapa mening i de kroppsliga 
handlingarna och ge platsen och den agerande individen en plats i strukturen och 
historien. Under perioder har kärret haft en öppen vattenspegel och den plaskande 
effekten av stenen som når vattnet kan ha upplevts både av hörsel och av syn. Om 
stenarna hamnade på kärrets yta kom de att utgöra ljusa prickar mot den mörka 
vegetationen.  

Andra typer av föremål än obearbetad sten kan ha hanterats på samma sätt. 
Flintkärnor har påträffats i liknande mönster och kan ha slängts ut på samma sätt 
som stenarna, vilket kan innebära att det var själva handlingen att kasta något och 
den effekt som uppnåddes, snarare än vad det var man kastade, som var viktig. 
Djurbensmaterialet uppvisar ett något annorlunda mönster. Benen är fragmente-
rade och består av slakt- och måltidsrester. De har deponerats främst under senne-
olitikum och äldre bronsålder. Ett fåtal kokgropar och härdar i närheten av kärret 
kan tyda på att man berett måltider och kanske ätit dem på platsen. Men oavsett var 
man intog måltiderna har man burit resterna till kärret och kastat eller lagt dem på 
ytan. Att äta är en kroppslig handling med sinnliga upplevelser av smak som kan 
tolkas som inkorporerande, dvs. att man tillägnar sig eller tillskansar sig något. Det  
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 Figur 8: Ekstocken under utgrävning. Foto: Hans Ekerow.
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man konsumerar blir en del av en själv. Man kan därmed även betrakta den ätande 
som skapande av sig själv genom handlingen att äta (Hamilakis 2002, s. 126).  

Vid kärret har människor under årtusenden skapat både sig själva och sin om-
värld genom att kasta ut stenar, deponera olika typer av föremål och kanske bereda 
och inta måltider och deponera resterna. De uttalade förklaringarna till vad man 
gjorde har förmodligen varierat mycket under denna period, och även mellan olika 
men samtida individer. Handlingarna kan också ha utförts både under stort allvar 
och utan större engagemang. Men att kasta ut sten, ben eller andra föremål har ut-
gjort en mycket långvarig praktik som reproducerats av många generationer. Inne-
bär det att man inte har ifrågasatt denna praktik för att man inte sett några alterna-
tiv eller att man insett att det funnits andra sätt att agera på men inte varit förmö-
gen eller villig att ändra den? Praktiken har kanske uppfattats som en så självklar del 
av livet att den inte ens formulerats. Kanske var den en del av det som inte be-
hövde nämnas. Att gå till kärret och göra det som behövdes var något man gjorde 
som en självklar del av livet - för att få livet att gå sin gilla gång.   

Vi förstår att dessa handlingar som ägt rum vid kärret varit betydelsefulla, me-
ningsskapande och strukturerande för de medverkande. Men det är för den skull 
inte självklart att de utgjorde ritualer. Om ritualer ska sökas i materialet måste man 
studera de kulturellt bestämda strategier man valt för att skilja rituella handlingar 
från andra i det aktuella samhället, dvs. hur de ritualiserade handlingarna kontraste-
ras mot andra. Strategier som används för att ritualisera handlingarna som utfördes 
vid kärret kan t.ex. ha varit kopplade till själva platsen (Smith 1987), till vattnet och 
den speciella miljön vid våtmarken eller till det faktum att man återvände till en 
plats som tidigare generationer använt sig av på samma sätt. Andra handlingar än 
ritualer kan dock äga samma grad av formbundenhet och agerar lika strukturerande 
och struktureras i samma grad.  

Den flytande gränsen mellan ritualer och andra formaliserade handlingar blir 
tydlig när material som de våtmarksdeponerade föremålen ska tolkas. Förekomsten 
av ritualer kan inte tas för given, och kanske är det inte viktigast att kategorisera 
handlingarna, utan att försöka förstå vad människor har gjort. Vi vill poängtera lik-
heterna mellan analyserna i våra två fallstudier som innebär att det handlingsteore-
tiska perspektivet kan appliceras på handlingar oavsett om de à priori kategoriserats 
som ritualer eller inte. Med handlingarnas strukturerande roll som det viktiga i ana-
lysen blir kategoriseringen inte lika central.  

Avslutning 
I denna artikel har vi visat hur framförallt en handlingsteoretiskt fokuserad ritualte-
ori berikat våra arkeologiska tolkningar av det förflutna. Vi har valt att utgå från 
Bells ritualteori av flera olika skäl. Dess fokus på handlingar som centrala är en för-
utsättning för att vi skall kunna applicera den inom arkeologisk forskning. Den nå-
got vidare synen på ritualens funktion, som till skillnad från Humphreys och Laid-
laws begrepp inte bygger på ett individuellt åtagande utan i stället understryker den 
kollektiva och sociala dimensionen i kombination med ett betonande av att hand-
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ling föregår mening och skapar sammanhang, är också mera attraktiv för arkeolo-
gens utgångspunkt då vi bara kan studera resultatet av de yttre handlingarna och 
inte se de kognitiva processerna. Det perspektiv denna teori bidragit med har inne-
burit en möjlighet för oss att ställa nya frågor till vårt material och att komplettera 
och nyansera våra tolkningar utan att bli spekulativa och bygga på selektivt valda 
analogier.  

Vi vill hävda att båda våra fallstudier illustrerar att vi genom ett ändrat fokus – 
från mening till handling – på ett nytt sätt kan levandegöra det förflutna och samti-
digt komma vidare i vår förståelse av hur handlingarna, ritualiserade eller inte, hade 
en plats i människornas liv och bidrog till att strukturera deras verklighet. Vi har nu 
en möjlighet att verkligen synkronisera teorier, metoder och material på ett sätt som 
möjliggör en teoretisering som inte vilar på spekulation.  

Den första fallstudien, vars syfte var att testa det arkeologiska materialet mot 
teorierna, visade att det handlingsteoretiska perspektivet på ritualer har stor poten-
tial för arkeologisk forskning. Konsekvensen är att gravar bör betraktas som spår 
av ritualiserade handlingar som genererar relationer mellan olika företeelser, dvs. en 
struktur människorna skapade och upplevde i sin omvärld. Vi kan därför söka 
struktur, men knappast mening, i de materiella spåren. Denna konsekvens utmanar 
vad som brukar accepteras som ett godtagbart resultat av den arkeologiska analy-
sen.  

Den andra huvudslutsatsen är en konsekvens av att teorierna testades mot det 
arkeologiska materialet. Resultatet säger oss att kategorisering av handlingar är pro-
blematiskt, inte alltid möjligt och kanske inte heller helt nödvändigt. Även detta 
utmanar invanda föreställningar om vad som utgör ett godtagbart resultat, men är 
ett resultat av en konsekvent teoretisk argumentation.  

Samtidigt har vi kunnat konstatera att många av de teoretiska resonemangen 
sätts på prov när de ställs mot det arkeologiska materialet. Den största och mest 
grundläggande utmaningen rör hur vi kan avgränsa och kategorisera lämningar av 
rituella handlingar i det förflutna, vilket borde vara en förutsättning för att imple-
mentera de ritualteorier som erbjuds idag. Problematiken illustrerades i vår andra 
fallstudie av kärret vid Hindbygården, där vad som tycks vara formaliserade prakti-
ker upprepats under tusentals år. Här ställdes frågan om hur vi kan kategorisera och 
avgränsa handlingar på sin spets. Ingen av de ritualteorier som formulerats inom 
andra discipliner kan på ett tillfredsställande sätt bemöta detta dilemma. Fallstudien 
gjorde oss uppmärksamma på att en konsekvens av ett handlingsteoretiskt per-
spektiv, som möjliggör ritualisering av i princip alla handlingar, är att ritualer inte 
kan tas för givna i alla samhällen. Utgångspunkten kan alltså inte vara att före-
komsten av ritualer eller andra à priori definierade handlingskategorier postuleras, 
utan att perspektivet istället bör ta sin utgångspunkt i människors handlingar och 
upplevelser. Fallstudien illustrerade vidare att synen på handlingar i ett kontinuum 
av olika formaliseringsgrad inte bara ger gränsdragningsproblem mellan olika hand-
lingskategorier, utan också innebär en lösning på problem som skapas just av sådan 
gränsdragning, t.ex. mellan sakrala och profana handlingar.  
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Vi har kunnat konstatera att ritualiseringsbegreppet så som det definieras av 
Bell kan fungera som ett flexibelt begrepp på den glidande skalan av handlingar 
med olika formalitetsgrad och öppnar för användning av begrepp som rituallika 
handlingar. Betoningen på ritualiseringsstrategier, snarare än på ritualer, är en möj-
lighet att arkeologiskt studera ritualer, då dessa avskiljande handlingar ofta lämnar 
materiella spår. Detta förfarande förutsätter en mycket god kunskap om det aktu-
ella samhället eftersom de strategier som använts är kulturellt bestämda, och varie-
rar mellan olika kulturer, men utgör likväl en mycket spännande möjlighet. 

Vi vill betona att dessa ifrågasättanden inte i första hand skall ses som kull-
kastande av existerande ritualteorier. Det är snarare så att de problem som blir tyd-
liga i den arkeologiska situationen kan vara utgångspunkter för en vidare formule-
ring av ritualteorier som också kan komma andra ämnen till gagn. Arkeologin kan 
utifrån sina förutsättningar, inte bara ifrågasätta, utan också aktivt bidra till teori-
bildningen. Vårt bidrag till diskussionen om ritualer och handlingar är förankrade i 
den materialitet som utmärker det arkeologiska materialet och den direkta koppling 
den ger till människors handlingar. Ritualteoriernas möte med det arkeologiska 
materialet kan hjälpa oss att formulera en mer nyanserad, mer flexibel syn på ritua-
ler, där fokus flyttas från ritualbegreppet till det mer flexibla ritualiseringsbegreppet, 
och där gränsdragningen mellan vad som utgör ritual och inte kanske inte får lika 
stor betydelse i analysen.   
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KAPITEL 3 

Ritualernas marknad: etnologisk forskning 
om livscykelriter och upplevelseindustri 

Karin Salomonsson och Lynn Åkesson  

ntresset för events, det vill säga noggrant regisserade händelser i syfte att fånga 
och behålla uppmärksamhet, har fått förnyad aktualitet i dagens forskning 
kring upplevelsemarknaden (Ristilammi 2000, Berg et al. 2002). Kultur- och 

samhällsvetenskapliga analyser av den nya ekonomins produktion, försäljnings-
grepp och marknadsföringstekniker har satt begreppet upplevelse i fokus (O’Dell 
2001, 2005, Salomonsson 2001a, 2006). En tydlig skärningspunkt mellan ekonomi 
och marknad, kultur och tradition utgör firandet av livsloppets ritualer. Trots att de 
i allra högsta grad kan kategoriseras som upplevelser – känsloladdade  och symbo-
liskt viktiga – och att de i sin iscensättning involverar många av de yrkesgrupper 
som sägs tillhöra den växande upplevelsenäringen (Berggren & Tydén 2001, Lind-
sjöö 2001), har de hitintills inte fått något större utrymme i undersökningen av ”the 
Experience Economy” (Pine & Gilmore 1999). 

I

Ritualers funktion och materialitet har å sin sida belysts i klassiska sociolo-
giska, kultur- och religionsvetenskapliga texter. En utmärkt genomgång och kritisk 
granskning av de klassiska teorierna presenteras av Anne-Christine Hornborg 
(2005). Inom etnologin har forskning kring årets fester och livets högtider en lång 
och stabil tradition (Bringéus 1987). Under 1990-talet fick livscykelsriterna i viss 
mån träda tillbaka för ett förnyat intresse för mer publika ritualer på offentliga plat-
ser. Influerad av amerikansk folkloristik (Moore & Myerhoff 1997) och med inspi-
ration av antropologen Don Handelmans idéer kring public events (1990) initierades 
forskning kring rituella processer i stadsrummet (Klein 1995, Engman 1999, Blehr 
2000, Gustafsson 2002). Moderna ritualers samband med en växande upplevelsein-
dustri har däremot varit ett försummat forskningsområde. I projektet ”Ritualernas 
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marknad” vid dåvarande Etnologiska institutionen i Lund utforskade vi just detta 
samband genom att koppla ekonomi och marknad till ett ökat intresse för moderna 
livscykelsritualer (Åkesson, Salomonsson, Hagström 2008).1 

Ritualer är en god affär 
Ritualer har hög samtidsfaktor. Dags- och veckopress, tv-program och webbsidor 
översvämmas av råd och förslag på rekvisita inför studentfesten, dopet, bröllopet 
eller begravningen. Jämfört med 1970-talet är förändringen påtaglig. Då var intres-
set för att markera livscykelns faser med påkostade fester minst sagt svagt. Men att 
människor helt tog avstånd från ritualer är naturligtvis inte sant. Så kallat alternativt 
julfirande i andra kollektiv än inom kärnfamiljens hägn, liksom att bränna upp stu-
dentmössor var symbolladdade och ritualiserade handlingar avsedda att provocera 
och/eller förändra invanda livsmönster. De som sett Lukas Moodyssons film Till-
sammans, eller som själva upplevt 70-talet, har en aning om tidsandans syn på kon-
sumtion och familjeliv, en syn som också resulterade i en avritualisering av traditio-
nellt högtidlighållande. 

Förhållandena är annorlunda nu. Kungliga eller andra kända personers bröllop 
och begravningar fungerar åter som intressemagneter och inspirationskällor för 
eget, mera modest firande. För den som inte omedelbart kan se fram emot att vara 
bröllopsgäst, eller för den som kanske vill öva sig, finns andra koncept att tillgå än 
de som TV och veckotidningar erbjuder. I Sydsvenska Dagbladet fanns exempelvis 
artikelrubriken Gifta på låtsas. Eller. Tills ridån skiljer oss åt (2002-3-22). Artikeln 
handlar om hur den som vill spendera 725 danska kronor får vara gäst på ett fejkat 
bröllop med präst, kyrka, bröllopsmiddag, släktgräl, tal… Tonys og Tinas bryllop är en 
teaterföreställning, en ”realityshow”, där du enligt tidningen ”lika gärna kan bli 
uppbjuden till dans som inblandad i ett fyllebråk”. Flera hundra personer deltar i 
föreställningen som blott rymmer ett tjugotal professionella aktörer. 

Teaterbröllopet visade sig vara aningen för dyrt för att bli en riktig succé, men 
affärsidén i övrigt var det inget fel på.2 I en sådan iscensättning kombineras nämli-
gen ett ökat intresse för livscykelsriter med en expanderande upplevelseindustri och 
ett flödande rikt materiellt utbud. Gamla övergångsritualer i nya former ger ut-
rymme för senmodern fokusering på individuell identitet och nätverkstänkande. 
Med hjälp av övergångsritualernas dramaturgi kan relationer och preferenser syn-
liggöras, stärkas eller förkastas. Ett förnyat intresse för livscykelns ritualisering tycks 
vara ett oomstritt faktum (Frykman 1992, Grimes 1995, 2000). Kyrkans klassiska roll 
som professionell ritualförvaltare och ceremonimästare är inte längre självklar 
(Reimers & Lindström 2000). Flera handböcker i hur profan ritualisering kan gå till 
har därför givits ut under senare tid. Den svenska högtidsboken (2000) är ett omfångs-
rikt exempel som behandlar såväl övergångs- som kalendariska och krisriter. Till 
det facila priset av 84 kronor kan man botanisera bland drygt 700 sidor med rituella 
förslag. Klassiska rituella tillfällen som dop, giftermål eller begravning finns natur-
ligtvis representerade, men även förslag på skilsmässans eller partnerskapets rituali-
sering. 
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Ritualer är konkreta och multidimensionella manifestationer av social och 
kulturell hemvist. De är processuella, föränderliga, kontext- och tidsbundna, skapar 
mening samt bär vittnesbörd om djupgående sociala och kulturella ordningar (Bell 
1997, Åkesson 2006a). Ritualer rymmer berättelser om relationen mellan individ och 
samhälle, om fantasi och längtan eller om livsåskådning och mänsklig existens. Be-
rättelsernas grundläggande teman har stark kulturell permanens samtidigt som de 
modifieras och förändras i samklang med övergripande samhällsförändringar. Da-
gens riter gestaltas därför med delvis annorlunda materiell rekvisita än gårdagens, 
och med kopplingar till delvis andra kulturella teman. Kombinationer av gammalt 
och nytt, profant och religiöst, individuellt och kollektivt utmärker samtidens mar-
kering av livscykelns övergångsfaser (Åkesson 1997, Hagström 2001, Hagström 
2005). Den personliga friheten att välja ritualens utformning tycks, med marknads-
föringens retorik, endast begränsas av fantasin. Privatekonomi, social och kulturell 
tillhörighet samt ritens särskilda karaktär innebär förvisso andra begränsningar. Än 
är det exempelvis svårt att föreställa sig en ”realityshow” liknande bröllopet ovan 
när det gäller begravning. Inte desto mindre är det materiella utbudet för begrav-
ning tveklöst en bransch på uppåtgående. 

Rituell rekvisita 
Allt fler ritualer säljs och firas med motiveringen att de utgör en så stark upplevelse, 
att det vore oförsvarligt att gå miste om den. Transformationen av personliga 
känslor till rituella upplevelser framstår i reklam och rådfrågningsspalter som något 
av naturen nödvändigt och i grunden värdefullt. Detta upplevelseimperativ får gi-
vetvis konsekvenser för ritualernas symbolspråk, dramaturgi och gestaltning.  

När människor planerar och utformar, drömmer och fantiserar om ritualer, är 
rekvisitan ofrånkomlig. De val som görs kring den materiella och fysiska utform-
ningen kan bekräfta att ritualen genomförs på ”rätt” sätt – eller medvetet bryter 
med konventionen. Bröllopet är kanske den rituella ceremoni i livet som – än så 
länge – omsluts av den mest genomförda scenografin (Knuts 2005, Salomonsson 
2005). Många och långa är de kom-i-håg listor som erbjuds blivande brudpar i spe-
cialtidningar och rådgivningsböcker. Här kan man få en mall till listan över vem 
man skall bjuda, hur man skall placera gästerna, vad som skall beställas och bokas 
och vad som behöver inhandlas. Den lyckliga blivande bruden, som illustrerar ännu 
en shoppinglista i tidningen Amelias specialnummer Brud & Bröllop, utbrister: ”Elva 
kassar – och jag har inte bröllops-shoppat färdigt ännu!” Den alfabetiska inköps-
listan med 42 poster från balsam till örhängen rymmer bland annat torselette, mun-
spray, kroppsglitter, löshår, krinolin och strumpeband.  

Den rituella rekvisitan består av så mycket mer än den personliga utstyrseln. 
Bröllopsproffsen presenterar flera listor över saker att tänka på. Till exempel kan 
det vara lämpligt att sticka en egen checklista i handen på mannen, så att han inte 
”trasslar in sig” i brudens bröllopsplanering. Här finns uppgifter som att fixa musik 
till festen, prova festmaten, växla pengar inför resan, eventuellt boka en barnvakt 
samt ”hela tiden säga till sin fru att han älskar henne”. Ytterligare en lista utgör 
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budgetunderlaget för bröllopet. Paret måste ta ställning till hur mycket frackblom-
man, menykorten, festlokalen, fotograferingen, fågelfröna (istället för de farliga ris-
grynen), bröllopsnatten eller transporten till kyrkan får kosta. Här finns också bru-
dens respektive brudgummens morgongåva budgeterad, liksom presenter till tärnor 
och en liten minnesgåva till samtliga gäster. Naturligtvis förväntar sig brudparet 
något i gengäld. För att underlätta för brudpar och gäster (och för att sälja mer) har 
flera butiker utarbetat sinnrika system med elektroniska önskelistor och speciella 
broschyrer med tips om just bröllopspresenter. 

Utbudet och valmöjligheterna i samband med begravning har också förändrats 
dramatiskt under de senaste 10 åren (Dahlgren 2000, Davidsson Bremborg 2002, 
Åkesson 2006b). Den mörka kistan, de svarta och vita färgerna, psalmerna och det 
strama korset är inte längre normgivande. Istället tenderar begravningar att rituali-
seras på ett allt mer individuellt sätt. Den dödes personlighet och preferenser speg-
las gärna i musikval, färger, val av blommor eller i dödsannonsernas symboler. Be-
gravningen kan förrättas hemma i den avlidnes trädgård. Kistan kan smyckas med 
vass och snäckor eller enkla ängsblommor. Den kan vara pastellfärgad och försedd 
med ett foto av den döda och i musikvalet blandas psalmer med profan favoritmu-
sik. I en broschyr från Euroflorist möts exempelvis läsaren av vackra färgbilder med 
originella binderier avsedda att inspirera de anhöriga att anknyta till det personliga, 
intima och särskilda med bildtexter som: ”En palett och penslar av blommor till 
den konstnärlige” eller ”En blomsterprydd hatt till minne av den som älskade natu-
ren”, alternativt ”Kistdekoration med gamla verktyg för den som hade snickeri som 
yrke eller hobby” (Åkesson 1997). 

Flyttar man blicken bortom Sverige kan man, som i Rotterdam, finna speciella 
begravningsbutiker. Där kan man gå sin egen shoppingrunda och välja rekvisita för 
en personligt utformad begravning. En annorlunda affärsidé lanseras av det ameri-
kanska företaget LifeGem. Där erbjuds de efterlevande att för 30 000 kronor och 
uppåt, få askan efter en avliden förvandlad till en diamant. Metoden går ut på att 
kolet utvinns ur den dödes aska och processas till en syntetisk diamant. Intressenter 
har redan hört av sig och på företagets hemsida presenteras idén enligt Svenska Dag-
bladet på följande sätt: 

”LifeGem är mer än en plats du kan besöka på helgerna, det är något som gör 
att du kan hedra din älskades minne dag efter dag. Likt minnet av en bortgången 
och älskad människa varar en diamant för alltid” (2002-08-24). I sanning en konkret 
förening av materia och känsla. 

Så skapar längtan hos individen efter att göra någonting personligt av begrav-
ningen, bröllopet eller vilken livscykelrit som helst, nya förutsättningar för trend-
känsliga ritual-entreprenörer, och tillfällen till egen uppfinningsrikedom. 

Utan tvivel erövrar livscykelriternas firande en allt större del av konsumtions-
landskapet. Checklistor och önskelistor, bröllopsplanerare och webbsidor för kon-
firmationsgåvor, alla vill de underlätta för oss att bli goda (läs stora) konsumenter. 
Det verkar finnas två olika slags lösningar på kravet om det alltmer elaborerade, 
tidskrävande och dyra ritualfirandet. Antingen engagerar man t ex en bröllopskoor-
dinator (likt Jennifer Lopez i filmen Bröllopsfixaren) eller en ”eventmanager” som 
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ordnar allt. Eller så väljer man att, istället för att köpa färdigt, tillverka en stor del av 
rekvisitan själv, från inbjudningskort på hemmagjort papper och tackkort på CD-
rom, till festmat och brudklänning. 

Att människa och ting kommunicerar och att skiftande tolkningar av det ma-
teriella produceras är väl utforskat (Fredriksson 2002). Men hur interagerar vi med 
ritualens föremål och platser? Vilka relationer byggs upp till enskilda ting, texter 
och bilder? Kanske indikerar intresset, tiden och de stora pengasummor som läggs 
på förberedelser och materiella detaljer att vi är på väg mot ett samhälle präglat av 
postsociala relationer, där umgänget och relationen till ting och begrepp är lika av-
görande som relationen till människor (Giddens 1994, Salomonsson 2001b). Ting-
ens närvaro fungerar som bekräftelse och förankring i en tid som präglas av ambi-
valens, mångtydighet och kulturell friställning (Beck 2000). Rekvisitan kan hjälpa till 
att ”återinbädda” deltagarna i sociala sammanhang, i nya nätverk där banden mellan 
människa och objekt är lika betydelsefulla som banden människor emellan (Latour 
& Johnson 1998, Knorr Cetina 2000). 

Upplevelsekreatörerna  
Upplevelsenäringen är en av de riktigt stora framtidsbranscherna, menar Arbets-
marknadsstyrelsen i sin rapport Arbete för nöjes skull. Många av de yrkesgrupper som 
är involverade i dagens ritualfirande hör definitivt till denna tillväxtbransch: frisö-
rer, stylister, florister, tidningarnas annonsavdelningar, fotografer, transportföretag, 
researrangörer, restauratörer, modedesigners, arkitekter, journalister, presentaffärer, 
stenhuggare och kulturarvsproducenter. Konkurrensen på uppmärksamhetens 
marknad är knivskarp samtidigt som förväntningarna på extraordinära upplevelser 
skruvas upp (Salomonsson 2005). Begravning i stillhet eller middag på Stadshotellet, 
svensk eller iransk bröllopsceremoni, dop i kyrkan eller namngivningsfest hemma 
(Hagström 2006)? Och väljer man ett destinationsbröllop (dvs resa till någon mer 
eller mindre exotisk avkrok) kan man passa på att vigas i VIP-rummet på Arlanda 
en timma innan planet lyfter. Vill man ha en riktigt minnesvärd upplevelse i sam-
band med t ex konfirmationen eller möhippan kan man hos det danska företaget 
Crazy Night beställa en åktur på en äkta Harley Davidson med den danska Robin-
sonvinnaren som chaufför. Andra möjligheter är bodypainting, massage eller mo-
dellfoto hos en professionell fotograf. Bilderna kan sedan användas i minnesalbu-
met eller till inbjudan. Den som vågar använda ”säsongens trendigaste” brudklän-
ning som är svart, lär säkert uppmärksammas. 

Mångfalden av nya upplevelsekreatörer ska dock inte skymma sikten för den 
förändring som också de mera traditionella ritualförvaltarna och ceremonimästarna 
genomgår (Åkesson 2006a). Så har många begravningsbyråer utökat både sortiment 
och tjänster och man kan nu finna byråer med intressant och annorlunda skyltning 
med till exempel färgsprakande afrikanska kistor. På liknande sätt är många präster 
och kantorer öppna för alternativa upplägg av begravningsakten och välkomnar 
anhörigas initiativ och förslag. 
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Nytt i tiden är också påkostade studentexamensfester med förfester och baler 
i en myckenhet som inte har någon historisk motsvarighet i Sverige. Inte minst har 
de många och påkostade förfesterna, som än så länge verkar vara vanligast i Stock-
holm, skapat en ny marknad för restauranger och festentreprenörer av skilda slag. 
Avgångsklasser hyr restauranger, musikklubbar eller liknande och bjuder in sina 
kompisar. Under ett par års tid kan då den blivande eller färdigbakade studenten bli 
en dryg utgift för föräldrarna, eftersom gymnasisten exempelvis ska gå på lite äldre 
vänners förfester och vanligtvis betala några hundralappar för det. Det blir lätt till 
tusenlappar om man har många vänner. Så kommer arrangemanget av den egna 
förfesten, examensfest och bal, plus lämplig klädsel för alla de olika tillfällena. 
Yngre kamraters fester kan senare ytterligare utsträcka firandet något år efter stu-
denten. Trots att mamma verkar vara en mycket viktig person i studentexamens 
rituella iscensättning, innebär det allt mer elaborerande studentfestandet att profes-
sionella aktörer även i detta sammanhang fått allt större betydelse.  

Frågan är då om det växande inflytandet från professionella kreatörer av upp-
levelser medför att ritualerna likriktas och homogeniseras? Tvärtom möjliggörs 
kanske en större differentiering av utformning och innehåll, med fler tillfällen att 
välja ett alternativt traditionsmanuskript. Men det alternativa riskerar ständigt att 
transformeras till allmängods, utan kraft att längre provocera eller utmärka sig. 
Upplevelseimperativet kan så småningom förvandlas till upplevelsestress, med krav 
på upplevelsefria zoner. 

För att kunna uttala sig om hur och varför ritualer utformas som de gör under 
upplevelseimperativet, måste man samtidigt ställa frågan för och av vem? Vem säl-
jer och vem väljer vilka ritualer? Vissa har inga möjligheter att välja – på grund av 
ekonomi, social konvention eller andras vilja. I vilka samhälleliga grupper är vilka 
ritualer betydelsefulla – och vad händer när olika traditioner och uppfattningar skall 
förenas (Blomberg 1995, Reimers 1999)?  

Kulturell osäkerhet 
Att många drabbas av t ex ”brudstress” (lugn – det finns en checklista även för 
detta) beror givetvis på de normerande berättelser och praktiker som konstituerar 
ritualfirandet. Inför den symboliska, emotionella och inte minst ekonomiska inve-
stering som en livscykelritual utgör är det lätt att känna social och kulturell osäker-
het. I Aftonbladets nätupplaga fick läsarna frågan ”Har du blivit osams med någon 
inför ett bröllop”? (acc.9.4.2005) Ja, var det bestämda svaret. En blivande brud skri-
ver att hennes far vägrar att hålla det traditionella talet vid middagen. ”Visst, det 
kommer att vara 50 personer på festen och visst, många är jätterädda för att tala 
inför folk, men skaffar man barn tycker jag att man ska ställa upp på att hålla tal på 
deras bröllop!” Flera känsloladdade inlägg berör frågan om vem som skall få vara 
med under vigseln. Bör barn från tidigare äktenskap (ett, två eller fler), eventuellt i 
sällskap med sin pappa eller mamma (alltså tidigare make eller maka) vara med vid 
sin pappas eller mammas nya bröllop? Vem skall bjudas till kyrkan och vem skall få 
komma på festen? ”Det är lustigt det här med bröllop… det har visat sig att de par 
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vi inte bjöd på vårt bröllop för ett halvår sedan inte längre vill umgås med oss.” 
Upprörda känslor kring brudtärnor som inte vill följa det föreslagna färgschemat i 
sitt klänningsval, gäster som inte har vett att svara på inbjudan inom föreskriven tid 
och toastmasters som inte vill acceptera det hedersamma uppdraget dyker också 
upp. I diskussionsforum som dessa lyser det ceremoniella firandets mer traumatiska 
sidor igenom; besvikelse, hat, tvång, underlägsenhet och åsidosättande. 

I begravningssammanhang vittnar både präster och entreprenörer om släk-
tingar som inte kan komma överens om begravningens utformning. Det kan handla 
om syskon som måste placeras i olika rum på begravningsbyrån och där entrepre-
nören måste fungera som medlare eller budbärare mellan de olika lägren. Det kan 
handla om enkel eller påkostad kista, om vilka som ska bjudas, om begravningsda-
gen ska offentliggöras över huvud taget eller om vissa delar av släkten ska få vara 
med i samma dödsannons. Vid begravningar kan också nya familjekonstellationer 
bli extra känsliga. Förutom uttalade konflikter mellan efterlevande maka/make och 
en före detta, eller mellan barn från olika äktenskap, kan begravningen ske utan att 
den dödes gamla familj ens får veta det (Åkesson 2006a).   

Ritualer kan alltså användas och upplevas som medel för frigörelse och kreati-
vitet såväl som för förtryck och social distansering. Dagens ritualisering känneteck-
nas av mångfald både vad gäller ett växande kommersiellt utbud och dess etniska, 
sociala och kulturella bredd. Det är då inte förvånande att vägledning, goda råd och 
tips om vett och etikett finns till salu i riklig mängd. Ritualernas marknad har öpp-
nat upp ett offentligt samtal kring de ting och ceremonier som krävs för att händel-
sen skall igenkännas som en livscykel-ritual. Det finns som sagt speciella tidskrifter 
och webbsidor för giftassugna, mässor för brud och begravning, nya sånger och 
dikter för alternativa dopceremonier. Vilken inverkan har detta på upplevelsens im-
plicita krav på autenticitet och unicitet? Vilka konsekvenser får den personliga råd-
givning som erbjuds av ritualkoordinatorer och upplevelseföretag, bröllopsresear-
rangörer eller begravningsentreprenörer? Det finns strategier för att motverka in-
slaget av standardisering och massproduktion. Den stora egentillverkningen av 
minnestexter, dopklänningar eller fotoalbum på CD-rom kan tolkas som ett mot-
drag mot serie-ritual-firande, närmast som folkkonst eller familjekonst (Pacey 1989, 
Klein 1992). Överhuvudtaget är den omfattande minnesproduktionen i form av an-
nonser och fotografier, redigerade videoband, tackkort och hälsningar via nätet en 
viktig del i ritualhållandet. Dessa minnen konserverar inte bara, utan rekontextuali-
serar ständigt den ursprungliga upplevelsen (Löfgren 2002).  

Ritualernas marknad 
Att tala om en ”ritualernas marknad” har dubbel innebörd. I den första betydelsen 
används begreppet marknad bildligt. Här syftar begreppet på ett ökat intresse för 
ritualisering av livscykelns övergångsfaser, en ritualernas återkomst. Den rituella 
marknaden utgörs i denna mening av den kulturella och känslomässiga basen för 
ritualernas uppsving. Det finns en kulturell marknad för dem. Den andra betydel-
sen utgår från marknadsbegreppet i dess bokstavliga mening, från ritualer som af-
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färsidé. Ritualernas marknad avser då det konkreta, materiella utbudet i form av 
mässor, handbokslitteratur och specialiserade nischföretag som marknadsför pro-
dukter och hela ritualpaket. Ritualer har blivit en god affär, eftersom det finns en 
ekonomisk marknad för dem. Det vi ser är exempel på kulturens ekonomisering 
och ekonomins kulturalisering som mediaforskaren Johan Fornäs så träffande ut-
tryckt det (2001). 

Den övergripande frågan som då söker sitt svar handlar om hur moderna 
ritualer iscensätts på upplevelsernas marknad. I ritualernas praktik – i handgrepp, 
rekvisita och utformning – sammanflätas gestaltningen av privata önskemål om 
upplevelser bortom vardagen med kollektiva ideal om smak och stil. Samtidigt som 
intimitet och närhet betonas i livsloppets ritualisering, regisseras de personliga käns-
lorna efter diskursiva scripts. I media utspelas ett livligt offentligt samtal om måsten 
och möjligheter kring firandets omfattning och utformning. I spänningsfältet mel-
lan privat och kollektiv identitet konstrueras ritualernas många betydelsebottnar 
som både privata känslodeklarationer och som normativa redskap. 
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KAPITEL 4 

Den äldre systern – en kort  
introduktion till liturgivetenskapen 

Stephan Borgehammar 

mnet Ritual Studies – eller ritvetenskap som det väl borde heta på svenska och 
som jag kommer att skriva i denna artikel – är ett relativt ungt ämne i den 
vetenskapliga världen. Till grundarna brukar man räkna Mary Douglas och 

Victor Turner, som båda publicerade sina första inflytelserika arbeten på 1960-talet 
(Douglas 1966, Turner 1969).1 Detta unga och i dag mycket vitala ämne har en äldre 
syster som heter liturgivetenskap. Liturgivetenskapen som universitetsämne har 
anor som sträcker sig tillbaka till 1800-talets början, och man kan argumentera för 
att ämnet är ännu äldre än så. Det är alltså en betydligt äldre syster, men trots allt 
ändå en syster, till ritvetenskapen. 

 Ä

Jag själv är liturgivetare, inte ritvetare, och mitt syfte med den här artikeln är 
att berätta litet om den äldre systern för den yngre, i hopp om att de båda inte skall 
tappa kontakten med varandra utan snarare komma varandra en smula närmare. Jag 
skall först försöka ge en kort karakteristik av de båda systrarna, för att se vad som 
skiljer respektive förenar dem. Sedan skall jag försöka redogöra för liturgivetenska-
pens föremål och historia, dess syften och aktuella utmaningar. 

Liturgivetenskap och ritvetenskap 
– en inledande jämförelse 

Min kunskap om ritvetenskapen är bara rudimentär. Men om jag får tro företrädar-
nas egna beskrivningar och innehållsförteckningarna till Journal of Ritual Studies är 
den ett i grunden interdisciplinärt ämne. Utgångspunkten utgörs av iakttagelsen att 
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rituella beteenden tycks vara av stor social betydelse samtidigt som de är svåra att 
tolka med gängse metoder inom de etablerade vetenskapliga disciplinerna. Man sö-
ker därför konfrontera perspektiv från en rad olika ämnen såsom antropologi, reli-
gionshistoria, sociologi, psykologi, historia, filosofi, konstvetenskap, litteraturveten-
skap, musikvetenskap och s.k. ”performance studies”, i hopp om att genom en di-
alog mellan dessa ämnen nå en klarare definition av ritforskningens föremål och en 
bättre förståelse av rituella beteendens innebörd och funktion. 

Liturgivetenskapen har, som all god vetenskap, inslag av interdisciplinärt ar-
bete, men är i grunden en specialvetenskap. I ett flertal länder, såsom Tyskland, 
Frankrike, Italien och USA, finns det särskilda professurer i liturgivetenskap. På 
andra håll ingår liturgivetenskapen som en klart avgränsad deldisciplin inom äm-
nesområdet praktisk teologi, och så förhåller det sig i Sverige. I vår svenska kon-
text, där vi brukar ta för givet att forskning och universitet kan och skall vara reli-
giöst obundna, är det nog viktigt att understryka att liturgivetenskapen på de allra 
flesta håll har en tydlig anknytning till någon bestämd kyrka och bedrivs med uttalat 
konfessionella förtecken. Därmed inte sagt att man måste dela dessa forskares tro 
för att kunna godta deras resultat, eller att man måste tillhöra samma konfession för 
att tycka att deras forskning är intressant. För att klarare förstå vilken konkret bety-
delse den kyrkliga anknytningen kan ha, kan det vara lämpligt att skilja mellan litur-
givetenskapens historiska och dess principiella delar. 

Liturgihistorisk forskning har länge bedrivits med konventionella historiska 
och filologiska metoder och har blivit ett mycket kvalificerat forskningsområde, 
med stora krav på ämnesmässigt kunnande, språklig kompetens och metodisk 
stringens. I det liturgihistoriska arbetet syns de konfessionella förtecknen inte så 
mycket, och om de syns är det fr.a. i valet av ämne: lutheraner forskar ofta om 
1500-talets gudstjänstreformer, katoliker om den tidiga romerska liturgin osv. Men 
från sådana samband finns det många undantag. Också i sättet att tolka mångtydiga 
historiska data kan man ibland ana en forskares konfession. Men det är inte mer 
uppseendeväckande än att det finns olika skolor och olika ideologiska grundhåll-
ningar bland historiker i allmänhet. För den liturgihistoriska forskningen är således 
den konfessionella anknytningen inte av avgörande betydelse. 

Men liturgivetenskapen sysslar också med principiella och praktiska frågor: 
frågor om den kristna gudstjänstens väsen och uppgifter, dess rätta tolkning och 
dess mest ändamålsenliga utformning. Här är det tydligt fråga om ett inomkonfes-
sionellt arbete, ett arbete som kan vara nog så kvalificerat men som dessutom för-
utsätter ett kyrkligt engagemang hos forskaren själv och någon form av kyrklig 
kontext för forskningen och undervisningen inom ämnet. 

Mot bakgrund av det sagda kan vi inledningsvis konstatera två ganska påfal-
lande skillnader mellan liturgivetenskap och ritvetenskap: För det första är liturgi-
vetenskapen primärt intradisciplinär medan ritvetenskapen primärt är interdiscipli-
när. Liturgivetenskapen har en egen ganska omfattande forskningstradition som 
själv genererar de frågor man söker besvara, medan ritvetenskapen – ännu så länge 
– uppstår i ett möte mellan forskare från olika discipliner kring ett fenomen av 
gemensamt intresse. 
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För det andra utgör liturgivetenskapen en bestämd religiös traditions arbete med att 
förstå sig själv, medan ritvetenskapen snarare är den sekulära vetenskapens försök att ut-
ifrån närma sig ett religiöst fenomen. Detta är, menar jag, en väsentlig skillnad som starkt 
präglar de båda forskningsfälten och bestämmer deras förhållande till varandra. 
Liturgivetenskapen kommer aldrig att kunna frigöra sig från det faktum att den är 
framvuxen inom den kristna traditionen. Likaså kommer ritvetenskapen svårligen att 
kunna frigöra sig från det faktum att den är en produkt av den sekulära modernite-
ten, med dess distanserade förhållande till religion. Möjligen kan man hävda att rit-
vetenskapen är så ung att den även präglas av ett postmodernt ifrågasättande av 
moderniteten. I så fall kanske man, i stället för definitionen ovan, skulle kunna säga 
att den utgör den sekulära vetenskapens försök att förstå ett fenomen som är allmänmänskligt, 
men som på något sätt har lossnat från den moderna sekulära människans självmedvetande och 
verklighetsuppfattning och därför behöver återerövras. Jag tror nog att denna senare defini-
tion av ritvetenskapen är den riktigare, vilket skulle innebära att den utgör ett led i 
det postmoderna västerlandets pågående självprövning och identitetssökande. 

Mitt ämne är dock inte ritvetenskap utan liturgivetenskap. Syftet med att in-
ledningsvis konfrontera de båda systrarna har varit att visa att de kan avslöja intres-
santa hemligheter om varandra. Nu går jag över till att beskriva den äldre av dem 
mer ingående, och jag börjar med att fråga vad det är som intresserar henne. 

Vad är liturgivetenskapens föremål? 
Som namnet antyder sysslar liturgivetenskapen med något som kallas liturgi. Vad är 
då det? Det enklaste svaret är att liturgi är detsamma som kristen gudstjänst. Men 
litet djupare måste man loda. 

Vi kan för det första inte kringgå det faktum att många författare under de se-
naste decennierna har försökt precisera liturgivetenskapens föremål genom att ge 
en kvalificerad förklaring av själva ordet liturgi. Liturgi är, säger man, ett grekiskt 
ord som består av två delar. Den första delen går tillbaka på det grekiska ordet för 
folk, laos, och den andra på det grekiska ordet för gärning, ergon. I antikens Grek-
land, konstaterar man vidare, användes ordet för att beteckna en offentlig gärning 
till hela folkets förmån. Att bygga ett badhus kunde vara en liturgi. Men i det 
kristna sammanhanget får ordet en delvis ny innebörd: där skall det förstås som det 
kristna folkets gemensamma och offentliga gudstjänsthandling. Detta är en felaktig 
förklaring som tyvärr dyker upp i varierande form i otaliga nyare publikationer, t.ex. 
White (1990, s. 23–4) och Martling (2006, s. 10–11), medan andra författare ger 
förklaringar som är om inte direkt felaktiga så i alla fall oklara och vilseledande, t.ex. 
Volp (1992–94, bd 1: s. 37). 

Skälet till att många författare ger en krystad och falsk förklaring av ordet li-
turgi torde vara att de vill historiskt förankra sin egen speciella förståelse av den 
kristna gudstjänsten som till sitt väsen folklig och demokratisk. Men en sådan för-
ståelse kan inte utvinnas ur ordets ursprungliga betydelse. Ser man till det antika 
språkbruket så har ordet liturgi ganska annorlunda konnotationer (Schmidt 1960, s. 
33–46). I den grekiska översättningen av Gamla testamentet, Septuaginta, används 
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liturgi om de israelitiska prästernas offertjänst. Här finns en tydlig anknytning till 
den klassiska, profana användningen av ordet. En liturgi är något som utförs av en 
person till förmån för hela folket. När den israelitiska prästen bär fram sitt offer 
inför Gud sker det till hela folkets bästa. Följdriktigt används ordet liturgi i Nya 
testamentet dels rent allmänt om en tjänst som kommer många andra till godo, dels 
om den offertjänst som Jesus förrättar i himlen till förmån för alla människor.2 Or-
det liturgi har alltså en omisskännlig klang av ställföreträdande välgärning. När or-
det så småningom börjar användas av grekisktalande kristna om den ordinarie 
kristna gudstjänsten, får man tänka sig att det sker därför att denna tidigt fylls med 
symboler hämtade från den gammaltestamentliga offertjänsten. Man får nog ac-
ceptera att senantikens kristna inte alls hade den evangeliska och liberala åskådning 
som kännetecknar många moderna forskare, utan såg sin gudstjänst som ett slags 
offertjänst. Huruvida de uppfattade denna offertjänst som ett böneoffer, som ett 
oblodigt frambärande av Golgataoffret eller som ett deltagande i och ett efterbil-
dande av Jesu Kristi himmelska offertjänst behöver vi inte ta ställning till här. Po-
ängen är att ordet liturgi ursprungligen var bärare av associationer som många mo-
derna kristna skulle ha svårt att anknyta till. 

Därför gör man klokt i att helt enkelt låta bli att lägga ordets ursprungliga in-
nebörd till grund för en definition av liturgivetenskapens föremål. Det finns ju så 
många ord för gudstjänst på olika språk. Varför skall ett av dem få bestämma och 
avgränsa det liturgivetenskapliga forskningsfältet? 

Man bör med andra ord undvika en alltför snäv förståelse av vad liturgiveten-
skap kan och bör syssla med. Men jag fruktar att den vidaste förståelsen av ordet, 
såsom innefattande all kristen gudstjänst, inte heller är realistisk. Idealt sett borde 
liturgivetenskap enligt min mening syssla med all kristen gudstjänst, men i praktiken 
har det forskats oerhört mycket om traditionstunga rituellt utformade gudstjänster 
och mycket litet om de mer informella och spontana gudstjänstformer som före-
kommer inom t.ex. baptismen och pingströrelsen. Detta har naturligtvis med aka-
demiska traditioner att göra, och det har också att göra med hur man inom olika 
kristna traditioner betraktar och värdesätter gudstjänsten som fenomen. Där guds-
tjänsten har stor betydelse, där den regleras formellt i böcker och där den ses som 
en väsentlig bärare av det egna arvet, där studeras den också. Men där gudstjänstens 
former inte har någon större betydelse, där reflekterar man heller inte över sin 
gudstjänst, även om firandet av gudstjänst är en omistlig del av den egna traditio-
nen. 

Det faktum att kristen gudstjänst främst studeras i sammanhang där denna 
gudstjänst är rituellt utformad och skriftligt reglerad torde vara förklaringen till att 
liturgivetenskap i praktiken inte så mycket handlar om att studera gudstjänst som 
att studera liturgiska böcker. Detta är påfallande när man försöker skaffa sig en 
överblick över den liturgivetenskapliga litteraturen. Den består till helt övervägande 
del av studier av liturgiska böcker från olika perioder, deras utformning och histo-
ria, och av liturgiska texter. De liturgiska textutgåvorna är legio. Studier av liturgins 
symboler och gester är avsevärt mycket färre, och deltagande observationer eller 
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studier av nutida liturgi med sociologiska eller psykologiska förtecken saknas nästan 
helt.3 

Detta får räcka om vad den äldre systern brukar intressera sig för. Vi skall nu 
vända oss till hennes ursprung och uppväxt. 

Liturgivetenskapens historia i några raska kliv 
Termen liturgivetenskap myntades relativt sent. Den lanseras programmatiskt av 
den katolske teologen Romano Guardini år 1921. Jag skall återkomma till i vilket 
sammanhang detta skedde. Dessförinnan hade man i ca 100 år använt ordet liturgik 
om det akademiska studiet av kristen gudstjänst (Schmidt-Lauber et al., red., 2003, 
kap. 1). Men vi bör gå betydligt längre tillbaka i tiden än så. Om vi endast förknip-
par liturgivetenskap med det moderna universitetsväsendet av Humboldt-typ så gör 
vi inte rättvisa åt det faktum att disciplinerade gudstjänststudier har en lång tradi-
tion inom den kristna religionen.4 

Anvisningar om hur gudstjänst skall firas jämte reflektioner kring rätt och fel i 
gudstjänsten hittar vi redan i de nytestamentliga skrifterna och i det med dem sam-
tida dokumentet Didache (sv. övers. i De apostoliska fäderna 2006). Går vi ca 150 år 
framåt i tiden kommer vi till ett dokument som brukar kallas Den apostoliska traditio-
nen och som tillskrivs presbytern Hippolytos av Rom (sv. övers. Hippolytus: Den apo-
stoliska traditionen 1994). Det är ett kyrkoordningsdokument från 200-talets början 
vars syfte är att nedteckna och bevara den genuina traditionen som ett bålverk mot 
avfall och förvillelser. Vi kan kalla det för den första liturgihistoriska publikationen. 
Går vi fram till 300-talet finner vi hos stora kristna författare som Basileios och Jo-
hannes Chrysostomos dels ett litterärt arbete med gudstjänstens texter, dels en in-
tellektuell reflexion kring gudstjänsten som både källa och uttryck för teologiskt 
tänkande (se t.ex. Schulz 1986). Förutsättningen för den här typen av reflexion var 
att den kristna gudstjänsten tidigt uppfattades som en på en gång sanktionerad och 
levande tradition. Gudstjänsten skulle firas med riter och ord som man hade ärvt 
från apostlarna, men där fanns också utrymme för variation av givna former och 
teman liksom för ren innovation. Man fick alltså förädla men inte förvanska, och 
detta krävde noggrann eftertanke. 

I Västeuropa kom man snart att betrakta Rom som den stora traditionsbära-
ren, och romersk liturgi blev därför en förebild och en norm. När Karl den store 
byggde upp sitt nya imperium i slutet av 700-talet genomförde han en rad reformer 
som syftade till att romanisera den frankiska kyrkan. Inte minst viktiga var de litur-
giska reformerna. Liturgiska böcker importerades från Rom, bearbetades av Karls 
liturgiska experter, kopierades och spreds till de frankiska biskoparna. På detta sätt 
byttes en inhemsk liturgisk tradition ut mot en importerad. Under Karls tid skapa-
des också praktiska manualer för gudstjänsthandlingar och annat som vanliga präs-
ter behövde kunna, samtidigt som lärda munkar skrev djupsinniga allegoriska ut-
tolkningar av liturgins olika moment (se t.ex. Ekenberg 1987). 

Nästa stora period i det intellektuella arbetet med kristen gudstjänst börjar 
omkring år 1100. 1100-talet, som innebar ett så stort uppsving för bildning, eko-
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nomi och kultur i Europa att vi numera talar om 1100-talets renässans, innebar 
också ett uppsving för forskning om liturgi. Liturgistudier och liturgitolkning blev 
en accepterad om än relativt liten del av det intellektuella arbete som bedrevs i ka-
tedralskolor och kloster. På 1200-talet fortsätter detta lärda arbete vid de unga uni-
versiteten. Under dessa två århundraden publiceras en rad liturgikommentarer, av 
vilka den främsta är Guillelmus Duranti (f. 1230/1, d. 1296), Rationale divinorum 
officiorum (Guillelmus Duranti 1995–2000). Detta omfångsrika verk, som förenar 
historiska, juridiska och allegoriska kommentarer, fick mycket stor spridning. Redan 
under medeltiden översattes det till både franska och tyska, det gavs ut i tryck redan 
1459 som en av de första tryckta böckerna någonsin, och totalt beräknar man att 
det har publicerats i 111 upplagor (Soetermeer 2005). Efter Duranti fortsatte man 
fram till medeltidens slut att ge ut liturgikommentarer, som regel mindre arbeten av 
en pedagogisk och reglerande karaktär. 

Med 1500-talets reformation inträdde en ny epok i liturgiforskningens historia. 
Reformationen innebar som bekant stora kontroverser. Det polemiska klimatet var 
inte bara av ondo, det inspirerade också till betydande intellektuella insatser. Det är 
till exempel vid denna tid som den moderna kyrkohistorien föds. Både protestanter 
och katoliker ville ju visa att just deras åsikter var de rätta, och lärda personer i båda 
lägren vände sig till historien i jakt på bevismaterial. Således publicerade Mathias 
Flacius (1520–75) det stora bokverket Ecclesiastica historia, bättre känt som Magde-
burg-centurierna, för att visa att reformationen kunde stödja sig på stora fornkyrk-
liga auktoriteter medan under århundradenas lopp påvekyrkan steg för steg hade 
avlägsnat sig från sitt ursprung. Svaret kom i tolv volymer från den katolske kyrko-
historikern Caesar Baronius (1538–1607), som i sina Annales ecclesiastici bemödade sig 
om att visa att den katolska kyrkan aldrig hade avvikit från fornkyrkans lära och 
ordningar (Bautz 1998). Delvis i skuggan av dessa giganter publicerade andra lärde 
liturgiska texter i syfte att demonstrera antingen den egna sidans förträfflighet eller 
den andras avfall från sann tro och tradition. 

Kontroverserna fortsatte på 1600-talet och det gjorde även forskningen, men 
den senare fick nu en något mer saklig och opartisk karaktär. Ett viktigt inslag i den 
här tidens liturgiforskning är att alltfler källor publicerades, av lärda män som Jacob 
Gretser (1562–1625), Jean Mabillon (1632–1707), Edmond Martène (1654–1739), 
Ludovico Muratori (1672–1750) och Guiseppe Simone Assemani (1687–1768). Den 
liturgihistoriska forskningen börjar nu sitt mödosamma arbete med att datera de 
olika källorna och utreda deras proveniens och inbördes förhållanden. Långsamt 
börjar en bild av den kristna gudstjänstens historiska utveckling träda fram. 

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet fortsatte forskningen i 
samma banor, med fler och bättre källpublikationer och alltmer detaljerade och 
metodiskt säkra studier. Tonvikten låg under hela denna period på att utreda gene-
tiska sammanhang. Man ville komma fram till de olika gudstjänstformernas allra 
tidigaste gestalt och sedan följa deras historiska utveckling så nära som möjligt. Ef-
tersom de flesta liturgivetarna var katolska präster fick särskilt den romerska litur-
gin en mycket ingående behandling och är i dag synnerligen väl dokumenterad. 
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I början av 1900-talet kom ett nytt motiv för liturgiforskningen in i bilden, 
nämligen önskemålet om liturgiska reformer. En rörelse uppstod som verkade för 
en rikare och mer folklig liturgi: den s.k. liturgiska rörelsen (se t.ex. Reid 2004). Man 
sökte inspiration i fornkyrkans liturgier och ett samarbete uppstod mellan liturgi-
historiker och pastoralt verksamma präster. Det är i detta sammanhang som termen 
liturgivetenskap myntas. Programmatiskt tas det upp i titeln på den tyska tidskriften 
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, numera Archiv für Liturgiewissenschaft, som utkom för-
sta gången 1921 och som alltsedan dess har kombinerat liturgihistorisk forskning på 
högsta nivå med ett starkt engagemang för liturgiska reformer. 

Den nu beskrivna kopplingen mellan liturgivetenskap och liturgisk reformrö-
relse, som har varit stark under hela 1900-talet, har inneburit både fördelar och 
nackdelar. Nackdelarna, vetenskapligt sett, är att oproportionerligt mycket forsk-
ning har ägnats åt fornkyrkans liturgi på bekostnad av andra perioder i liturgins hi-
storia, samt åt romersk-katolsk liturgi på bekostnad av andra traditioner. Det skall 
dock sägas att fina insatser har gjorts i Sverige vad gäller utforskandet av Svenska 
kyrkans liturgi under både medeltiden och nyare tiden.5 

Liturgivetenskapens syften och aktuella utmaningar 
Från liturgivetenskapens historia går jag nu över till att säga några ord om dess syf-
ten och om de aktuella utmaningar som ämnet står inför. 

Liturgivetenskapens syften har naturligt nog präglats av aktuella problem. Så 
är det med alla vetenskaper. På Hippolytos’ tid gällde det att dokumentera praxis 
för att bevara den ren, på Karl den stores tid att reformera praxis enligt en given 
måttstock, på Durantis tid att samla kunskap för den växande teologiutbildningens 
behov, på 1500-talet att försvara sin egen tradition mot angrepp, på 1900-talet att ur 
historien hämta idéer och principer för reform. 

Drömmen om reformer och förbättringar var ett starkt incitament för kun-
skapsutvecklingen åtminstone fram till 1960-talet. Men sedan följde reformerna i 
rask takt och i dag ser det ut som om de i stort sett är över. Det betyder att liturgi-
vetenskapen måste hitta nya syften. 

Jag har i denna artikel velat framhålla att liturgivetenskap är forskning med 
kristna förtecken. Det är svårt att tänka sig denna forskning utan någon form av 
kyrkligt engagemang som drivkraft. I detta perspektiv är det inte svårt att hitta ut-
maningar för liturgivetenskapen. Den största, vill jag påstå, är att man nu befinner 
sig i ett läge då man besitter mycket stora kunskaper om gångna tiders gudstjänst, 
utan att veta hur dessa kunskaper skall kunna omsättas i praktiken. Problemet är 
uppenbart: den kristna liturgin i sin högtidliga, offentliga form har gestaltats och 
utvecklats i kulturer där offentliga rituella beteenden var normala. I dag lever vi i en 
historiskt sett mycket märklig kultur där det offentliga livet knappt känner några 
rituella beteenden över huvud taget. Vad skall kristna kyrkor göra med sitt rika ritu-
ella arv i en tid då offentliga ritual är främmande för de flesta människor? På vilket 
sätt skall liturgivetenskapen omsätta sitt rika kunnande om gångna tiders rituella 
gudstjänst i konstruktiva visioner för gudstjänstens gestaltning i dag och i morgon? 
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Dessa frågor började resas redan på 1960-talet (t.ex. Davis 1970) men har ännu inte 
fått något hållbart svar. 

En annan utmaning för liturgivetenskapen är att göra upp med sina blinda 
fläckar. Om liturgivetenskapens syfte är att förstå och främja kristen gudstjänst i 
allmänhet måste den vidga sitt synfält. Den måste börja ägna sig även åt det infor-
mella och spontana gudstjänstfirandet och åt de riter som inte finns reglerade i 
böcker. Den måste börja fundera över vilka psykologiska och sociala effekter som 
olika typer av gudstjänst har i olika kontexter. Och den måste börja ställa frågor 
som hur rit samspelar med andra faktorer i formandet av en kristen identitet. 

Det är när liturgivetenskapen skall möta dessa nya utmaningar som jag tror att 
hon som mest behöver upptäcka att hon har en yngre syster som det skulle kunna 
löna sig att föra en dialog med.6 
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KAPITEL 5 

Västerländsk teater ur ett ritperspektiv 

Rikard Loman 

et är fortfarande relativt sällsynt att riter och ritualer diskuteras inom 
västerländsk teatervetenskap och –historieskrivning annat än när teatern 
kritiseras, när dess ursprung diskuteras eller när västerländsk teater 

jämförs med exempelvis indisk kathakali eller japansk kabuki. I dessa sammanhang 
används begreppen ”rit” och ”ritual” för att beteckna semiteatrala företeelser som 
tidigare fallit utanför den västerländska teatertraditionens räjonger.1 Berörings-
punkterna mellan rit och teater har framför allt diskuterats när den etablerade 
västerländska teaterns utövare har sökt nya vägar för sitt skapande under direkt 
inflytande av för dem dittills obekanta teaterformer.2 Ur ett snävt europeiskt per-
spektiv brukar riten betraktas som en ursprungligare och primitivare form av teater 
som överlevt i vissa delar av världen och försvunnit i andra. Rit och ritual har med 
andra ord använts på ett slarvigt sätt för att beteckna något ännu outforskat. Försök 
har emellertid gjorts för att ge begreppen en mer exakt innebörd. De australiska 
teaterforskarna Julie Holledge och Joanne Tompkins ger exempelvis tre grund-
läggande definitioner av ritualer:  

D

The first and most narrow tends to analyse particular rituals as frozen, unchanging 
moments associated with non-western cultures that are frequently described by 
(problematic) words such as ’primitive’. The second situates ritual in the role of the 
ancient ancestor of contemporary theatre, a location which also makes links between 
ritual and the primitive very easy, and which implicitly justifies the use of ritual as 
theatre, regardless of context. The third, more encompassing definition suggests that 
virtually every activity in which humans regularly engage can be considered a ritual 
act. 
(Holledge & Tompkins 2000, s. 57)  
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Holledges och Tompkins första definition särskiljer ritualer från teater och gör dem 
till något estetiskt basalt (primitivt) och kulturellt främmande (icke-västligt). Deras 
andra definition upprättar ett släktskap mellan ritualer och teater och betraktar ritu-
aler som något historiskt sett äldre och ursprungligare.3 Deras tredje definition är 
den vidaste och omfattar alla typer av ritualiserade beteenden där den minsta ge-
mensamma nämnaren är regelbundenhet och upprepning. I denna sista kategori 
ryms allt från ritualer i samband med kaffedrickande till den kristna kyrkans natt-
vardsritualer. För att bättre kunna särskilja beteenden och kulturella företeelser läg-
ger Holledge och Tompkins ytterligare en definition till listan där ritual något preci-
sare beskrivs som  

an activity performed in a particular location that has been prepared in some way; by 
an authorised practitioner; at a particular time that may not pertain to clock time; for 
an audience who may or may not share the culture/faith of the practitioner(s); and 
for the specific benefit of a community.  
(Holledge & Tompkins 2000, s. 57)  

Ritualer förknippas här med platser som vigts åt en speciell aktivitet av en auktorise-
rad person, med handlingar som skiljer sig från vardagliga aktiviteter, med en speciell 
utsträckning i tid, och, särskilt intressant i detta sammanhang, med avsikten att gagna 
den publik, den grupp av människor som ritualen vänder sig till. Definitionen är 
fortfarande tämligen vid och kan omfatta allt från bröllop och begravningar till te-
ateruppsättningar och politiska möten och manifestationer, men den flyttar på ett 
tydligt sätt ritualen från den privata till den offenliga sfären.  

Holledge och Tompkins går ytterligare ett steg och betraktar ritual i denna 
snävare bemärkelse som ”inflected with religious worship or recognition of religi-
ous spirituality”. Med denna precisering av begreppet förstår man varför ritualer 
inte utan vidare kan ”översättas” från en kulturell sfär till en annan, eller från en 
historisk epok till en annan. Riten är intimt förbunden med en viss gemenskap och 
dess specifika föreställningsvärld. Som den franske antropologen Claude Lévi-Stra-
uss påpekar är det en av ritualens viktigaste funktioner att bekräfta de kollektiva 
föreställningar (den tro, de myter, legender och traditioner) som håller ihop en 
grupp. Det är gemenskapen som ger ritualen dess mening, det vill säga dess kon-
kreta innehåll och dess funktion. När gemenskapen förändras förändras följaktligen 
även riten. 

Ritualen kan betraktas som en slags besvärjelse, ett formaliserat försök att 
trygga existensen genom att appellera till krafter som ligger bortom den enskildes 
kontroll. Ritualer som fyller en väsentlig funktion för en grupp och som söker på-
verka framtiden genom att uttrycka en förhoppning om ett visst utfall kommer 
nödvändigtvis att präglas av ett visst mått av plikt och skyldighet eftersom en in-
ställd ritual kan få olyckliga konsekvenser för hela gemenskapen.4  

För att beskriva den västerländska 1900-talsteaterns intresse för riter och ritu-
aler behöver vi inte bli mera specifika än så här. I själva verket kommer vi långt 
med Holledges och Tompkins första och andra definition som beskriver ritualer 
som något estetiskt basalt (primitivt), kulturellt främmande (icke-västligt) och histo-
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riskt sett äldre och ursprungligare. Det ligger härvidlag nära till hands att beskriva 
den teater och performance som förknippas med exempelvis österrikaren Hermann 
Nitsch (f. 1938), tyske Joseph Beuys (1921-86) eller den engelske regissören Peter 
Brook (f. 1925). Nitsch och Beuys är så kallade aktionskonstnärer. Den senare bru-
kar beskrivas som en konstnärs-shaman därför att han sökte återupprätta förbindel-
sen mellan människa och natur, exempelvis i verket ”I like America and America 
likes me”, där Beuys levde en vecka tillsammans med en prärievarg i René Block 
Gallery i New York. Den förre är mest känd för sin ”Orgien Mysterien Theater”, 
ett allkonstverk som brukar beskrivas som en blandning av religiösa riter och arka-
iska blodsmysterier (Se Fischer-Lichte 1997, s. 242 f. och Sternudd 2004). Peter 
Brook slutligen var en etablerad Shakespeare-regissör när han från och med 1970-
talet från sin bas i en förort till Paris sökte etablera en rit-teater (”theatre of ritual”) 
som skulle förena kulturer och tala till alla oberoende av modersmål på ett univer-
sellt språk som Brook kallade ”Orghast” (Se Counsell 1996, s. 143 ff.). 

Liksom många av teaterns avantgardister under 1900-talet vände sig Nitsch, 
Beuys och Brook mot den etablerade europeiska teater som i första hand talar till 
förnuftet och intellektet. Deras intresse för rit och ritual tycks nästan ha lika mycket 
med missnöje som med nyfikenhet att göra. Det icke-västliga har uppvärderats 
samtidigt som det västliga har förbundits med andlig urarmning. Det primitiva och 
irrationella har lyfts fram som en kur mot den alienation som följt med vetenska-
pens och teknologins utveckling i västerlandet. Enligt Colin Counsell var detta 
missnöje med det västerländska samhället, med allt vad det innebär av modernise-
ring, urbanisering och industrialisering, en av de starkaste impulserna till Peter Bro-
oks rit-experiment: 

The theatre of ritual was in part Brook’s response to what he sees as the major 
problem facing the modern world, its descent into a state of spiritual decay. Modern 
western culture, he argues, is dominated by rationalism, a mode of thought able to 
grasp only the concrete, material world. As a consequence, all other, immaterial di-
mensions of life have been neglected. In previous epochs special events, rituals, were 
enacted to affirm the life of the spirit. By collectively celebrating the sacred and di-
vine, the magical and mythical – what Brook calls the ’Invisible’ – communities 
maintained their systems of belief. Indeed, in the so-called Developing World, where 
the process of modernisation and rationalisation has yet to be completed, rituals still 
perform this role, and the Invisible remains a vital part of life. But in the West, 
Brook argues, we have ’lost all sense of ritual and ceremony’ and so have been 
brought to the brink of spiritual and social collapse.  
(Counsell 1996, s. 143 f.) 

Brooks rit-teater måste ses som ett försök att återskapa förbindelsen med de and-
liga, immatriella och irrationella dimensioner av tillvaron som gått förlorade i da-
gens samhälle. Antikens teater i Medelhavsländerna och utom-europeiska teater-
praktiker tjänade här som inspiration för en renare, naivare, universellare, mer sym-
biotisk teater.  

Detta missnöje med det moderna västerländska samhället och med den etable-
rade teatern, denna idealisering av ”det främmande” och det förflutna och farhå-
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gorna vad gäller det rationella västerländska samhället, kommer ingenstans tydligare 
till uttryck än i den franske teatermannen, författaren och konstnären Antonin 
Artauds (1896-1948) verksamhet. Artaud dödförklarade utan vidare den textbundna 
teatern och hans stridsrop var ”inga flera mästerverk”. Han hämtade inspiration i 
balinesiska och kambodjanska danser och vände sig mot det starka behovet av att 
allegorisera, det vill säga att krympa en teaterupplevelse genom att genast översätta 
den till en intellektuell innebörd eller ett budskap. Hans ”grymhetens teater” skulle 
appellera till kroppen, känslorna och instinkterna. Den skulle lik en pest rensa un-
dan den stelnade, konventionsstyrda teatern, för att lämna plats åt en teater som 
kunde fylla en lika fundamental funktion i människors liv som mat och dryck. Den 
polske teaterregissören och –pedagogen Jerzy Grotowski (1933-99) och den itali-
enske teaterregissören Eugenio Barba (f. 1936) är sena förvaltare av denna tradition 
efter Artaud som, med Ronald L. Grimes ord, vill väcka teatern ”ur den estetiska 
slummern” genom att utveckla en ”rituell” skådespelarkonst med fokus på kropp 
och deltagande (Se Grimes 1982, s. 539 och Fischer-Lichte 1997, s. 254). 

För de teoretiska landvinningarna inom detta område har troligtvis den ameri-
kanske regissören Richard Schechner betytt mest. Han grundade den akademiska 
disciplin som kallas ”performance studies”, som snarast bör betraktas som en sam-
hällsvetenskap än en gren av estetiken. Schechner tar avstånd från den traditionella 
västerländska teatern, som han kallar för den ”ortodoxa teatern”. Den ortodoxa 
teatern rör sig helt och hållet på estetiska domäner och det är alltid estetiska frågor 
som skjuts i förgrunden för en dramatiker inom den ortodoxa skolan: vilka är dra-
mats rätta proportioner; på vilka sätt kan verkan av materialet förstärkas? Ett orto-
doxt drama tenderar att skapa ordning och beskrivs ofta med de termer som an-
vänds för att fixera skönhetseffekter: spänning, balans, kontrast, variation, rytm, 
harmoni, spänning. Enligt Schechner är denna typ av teater, som i så hög grad läg-
ger an på att beundras, på utdöende.  

Schechner vill inte reformera den teater som finns, han vill däremot vidga de-
finitionen av teater för att inte hämma teaterpraktiken och han lägger härvidlag 
tonvikten vid det performativa elementet, som han menar förenar teater med ex-
empelvis ritualer, politiska demonstrationer, dans och musik. Schechner hör samti-
digt till dem som pekat på riskerna med att okritiskt låna uttryck och element från 
icke-västliga kulturer. Alla som hämtar material och inspiration i andra kulturer 
måste, skriver han, se upp med att inte samtidigt upprepa ”the old colonial cycle: 
raw material from the colony at a cheap price, manufactured items back to the col-
ony at a high price.” (Schechner 2000)  

Man kan inte på konstgjord väg upprätta den gemenskap som är en väsentlig 
del av ritualens natur.5 När man närmare granskar Nitschs, Beuys och Brooks rit-
försök visar det sig också att de skapar sina verk i förlängning av en viss estetisk 
övertygelse, men sällan i förlängning av en viss (religiös) tro som samtliga inblan-
dade kan förhålla sig till. Den gemenskap Nitsch, Beuys och Brook vänder sig till är 
i hög grad teater- och galleribesökarna och kulturkonsumenterna i Wien (Nitsch), 
New York (Beuys) eller Paris (Brook). Sökandet efter universella språk har ofta 
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bara resulterat i verk som ingen riktigt förstår; en eklektisk teater snarare än en rit-
teater.6  

Schechners intresse för riten är nära förbunden med hans önskan att återupp-
väcka ett medium som på allvar kan gripa in i människors liv och vardag, som han 
skrev i början av 1970-talet: ”the ambition to make theatre into ritual is nothing 
other than our wish to make performance efficacious, to use [theatrical] events to 
change people” (Schechner 1971, s. 62). Genom att krympa avståndet mellan rit och 
teater har Schechner önskat väcka åskådarna ur det passiva betraktandet, locka fram 
aktivt medskapande och upphäva det den ryske teaterregissören, skådespelaren och 
pedagogen Vsevolod Meyerhold kallade ”den magiska barriären” mellan åskådare 
och skådespelare, den osynliga gräns som delat teatern i två läger (Meyerhold 
citerad i Braun 1969, s. 59). 

En tidig antropolog som James G. Frazer (1922) pekade på att riter över tid 
hade utvecklats mot mer sofistikerade estetiska uttryck samtidigt som de förlorat de 
kvaliteter som tidigare gjort dem socialt oumbärliga. Margaret Mead och Gregory 
Bateson antydde i filmen Trance and Dance in Bali (1938) att riter visserligen kunde 
betraktas som underhållning, men att de samtidigt utgjorde en integrerad del av 
samhället och återspeglade konkreta, delade erfarenheter (Se Baugh 2005, s. 187). 
Riterna tycks erbjuda en annan typ av relation mellan teater och samhälle, mellan 
skådespelare och publik. För västerländska teatermänniskor har de fungerat som ett 
tilltalande alternativ till den teater som i allt högre grad kommit att förlita sig på 
tekniska resurser. Det som förenar samtliga de teaterkonstnärer som berörts ovan 
är just denna strävan att utveckla en mera samhällsintegrerad teater, och dessutom 
en teater som inte i lika hög grad förlitar sig på de tekniska resurser som ställts till 
den moderna teaterns förfogande. Det var exempelvis mot denna bakgrund Gro-
towski utvecklade sin ”fattiga teater”, en teater som är fattig på tekniska resurser 
men rik i uttryck och strävan.  

Många av den europeiska 1900-talsteaterns mest framträdande namn har som 
synes visat ett stort intresse för riter och ritualer, men ofta utifrån högst personliga 
föreställningar om vad riter är och kan göra som den ortodoxa teatern inte är eller 
kan göra. Någon direkt enhetlighet uppvisar inte de olika försöken att göra rit av 
teater, men de har åtminstone det gemensamt att de hämtar inspiration i riten för 
att förändra den samtida teatern och teaterupplevelsen och i förlängningen publi-
ken och teaterns betydelse för publiken, och bland annat genom att förenkla ett 
estetiskt uttryck som blivit komplext och ogenomskådligt.  

Det skulle föra för långt att i detta sammanhang granska det eventuella släkt-
skapet mellan rit och teater och de olika enskilda ansatser som gjorts till rit-teater 
under 1900-talet. Jag vill i stället tillämpa rit-perspektivet på en uppsättning som 
Schechner utan tvekan skulle räkna till den ortodoxa teatern. Någon rit i egentlig 
bemärkelse är det här inte fråga om, men genom att närmare studera den svenske 
dramatikern Lars Noréns uppsättning Sju tre vill jag visa att man även i dessa sam-
manhang kan frilägga ritualiserade beteenden, förväntningar och funktioner som 
aktiveras i samband med ett teaterbesök. Sju tre förlitade sig i hög grad på männi-
skan och var på ett tekniskt plan minst sagt minimalistisk, samtidigt som uppsätt-
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ningen på ett mycket ovanligt sätt prövade relationen mellan scen och salong, fik-
tion och verklighet och tycktes vara ett försök att, återigen, göra teatern till ett sam-
hällsnyttigt medium. Rit-perspektivet kan hjälpa oss att få distans till en oerhört 
kontroversiell teaterhändelse som hittills uteslutande har diskuterats ur estetisk och 
moralisk synvinkel.  

Lars Noréns Sju tre 
Som en sen förvaltare och förädlare av traditionen efter Ibsen, Strindberg och den 
amerikanske dramatikern Eugene O’Neill har Lars Norén (f. 1944) sedan tidigt 
1980-tal i första hand blivit känd för sina närgångna skildringar av den dysfunktio-
nella, borgerliga familjen. Det stora genombrottet kom med tv-filmatiseringarna av 
Natten är dagens mor och Kaos är granne med Gud (båda kom 1984). Under 1990-talet 
vidgades emellertid hans motivkrets betydligt. Världen utanför Sverige trängde in i 
hans dramer och så småningom förstärktes hans tendens att rikta uppmärksamhe-
ten mot samhällets marginaler, att krympa avståndet mellan fiktion och verklighet 
och på olika sätt skriva in äkthet i sina texter. Mastodontuppsättningen Personkrets 
3:1, som hade premiär våren 1998, måste i det avseendet beskrivas som höjdpunk-
ten i hans karriär. Den över sex timmar långa uppsättningen bidrog bland annat till 
att Norén nominerades till Nordiska rådets litteraturpris år 1999. Inför priskom-
mitténs avgörande kallade Expressens kritiker Nils Schwartz Personkrets för ”ett 
mästerstycke i sin exakta avlyssning av språket på samhällets botten”, en ”social 
samtidsskildring” som speglar ”de hårdnande motsättningarna i dagens Sverige” 
(Schwartz 1999-01-25).  

Noréns nästa projekt, fyra timmar långa Sju tre, var av allt att döma ännu ett 
försök att pejla motsättningarna i dagens Sverige, men denna uppsättning fick ett 
helt annat mottagande än Personkrets. Sju tre handlar om mötet mellan en regissör 
och tre interner på en anstalt för grovt kriminella. Tre interner på Tidaholmsan-
stalten tog initiativ till dramat, deltog i verkets tillblivelseprocess och medverkade 
själva i den färdiga uppsättningen. Två av dessa interner visade sig vara nyfascister 
och dramat kom till stor del att handla om regissörens försök att förstå dessa. 

Redan efter premiären på Sju tre vidtog en debatt om konstens autonomi och 
konstnärens ansvar. Åtskilliga kritiker ansåg att Norén med sin uppsättning hade 
skapat en plattform för individer som försvurit sig åt en odemokratisk ideologi. 
Kritiken av hela projektet hårdnade när en av internerna, under en permission efter 
den sista föreställningen, medverkade i ett bankrån i Kisa i Östergötland som ledde 
till en biljakt under vilken två poliser avrättades. Vissa kritiker som tidigare tagit 
ställning för Sju tre tystnade helt, vissa bad offentligt om ursäkt för att de hade gjort 
det. De flesta som nu blandade sig i debatten tycktes anse att Norén genom sin pjäs 
kunde sägas vara delaktig i eller direkt ansvarig för de mord som en av de tre inter-
nerna anklagades för. Det var många som vände sin besvikelse mot Norén själv 
som flydde offentligheten och hängdes ut i medierna. 

Leif Zern har kallat teaterhändelsen Sju tre för ”ett av de stora såren i svenskt 
intellektuellt och politiskt liv de senaste femtio åren” (Zern 2004-12-12). Sju tre för-
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knippas i dag med ett nationellt trauma där teatern för ovanlighetens skull hamnade 
i centrum av samhällsdebatten. Det är fortfarande svårt att förhålla sig till uppsätt-
ningen. Sju tre publicerades aldrig som text och Norén har själv varit mycket åter-
hållsam med kommentarer. Han publicerade emellertid ett öppet brev i Svenska 
Dagbladet 1999 (2/11) som ledde till att diskussionerna tog ny fart. Folke Rydéns 
TV-dokumentär om Sju tre som hade premiär våren 2001 bidrog också till att hålla 
debatten levande. Michal Leszczylowskis och Gunnar Källströms dokumentär Re-
petitioner låg länge i malpåse, men när den äntligen fick biopremiär 2005 gav den 
unika inblickar i Sju tres repetitionsprocess.7 

Sju tre hade Riksteaterpremiär i Umeå den 6 februari 1999. Dramat i sig är ett 
metadrama som skildrar den ovanliga process som ledde fram till uppsättningen. 
Dramat gestaltar bland annat det första mötet mellan regissören och internerna; en 
rad ordväxlingar där regissören försöker hitta beröringspunkter mellan sitt och in-
ternernas förflutna; pedagogiska dramaövningar och den styrketräning som inter-
nerna till vardags ägnar sig åt på fängelset. Sju tre kan beskrivas som ett försök att å 
ena sidan skildra internerna som de är och låta dem vara sig själva och å andra sidan 
få dem att sänka garden och röja smärtpunkter i det förflutna som förklarar varför 
de blivit som de blivit och gjort vad de gjort.  

Huvudpersoner i dramat är regissören ”John”, Noréns alter ego, som i den 
färdiga uppsättningen spelades av Dramatenskådespelaren Reine Brynolfsson, 
”Mats”, som spelades av internen Mats Nilsson, ”Tony”, som spelades av internen 
Tony Olsson, och slutligen ”Teo”, som spelades av internen Carl Thunberg. Dra-
mat har ingen konventionell struktur. Av allt att döma är det Noréns chock när han 
inser att Mats Nilsson och Tony Olsson är nyfascister som ger dramat dess form. 
Regissören ”John” återvänder gång på gång till deras övertygelser, men han skjuter 
den oundvikliga ideologiska konfrontationen framför sig. Dramat kulminerar när 
”Mats” under det sista mötet i fängelset i vrede kastar en stol i väggen. Det hela 
slutar öppet i en försonande stämning som dock inte innebär något reellt när-
mande.  

I sin recension (1999-02-08) omedelbart efter premiären jämförde Dagens Ny-
heters teaterkritiker Ingegärd Waaranperä uppsättningen med ”en långsam tandut-
dragning”. Hon uppehöll sig vid den ovanliga och intressanta estetiska effekt som 
uppstår när interner ”spelar” sig själva och på en gång ska blotta sig och försvara 
sig: ”Mellan beslutet att spela och behovet att vakta tungan uppstår en enorm ladd-
ning fast skådespeleriet är ovant och stelt. Aldrig har det stått skådespelare på scen 
så ovilliga att förse minsta replik med undertext, förklaringar och känslor.” Här var 
estetiska omdömen som ”bra” eller ”dålig” inte längre tillämpbara. Waaranperä 
beskrev Sju tre som ”en fruktansvärt obehaglig upplevelse som det inte går att svära 
sig fri ifrån”, men hon pekade samtidigt på problemet med Noréns roll i samman-
hanget: ”Och författaren. Har de lurat honom? Dansar han till deras pipa när han 
skriver in en nazistisk propagandadikt i sin pjäs?” (Waaranperä 1999-02-08) En 
månad senare var Waaranperä alltjämt osäker på svaret: ”det är förvisso svårt att 
avgöra var gränsen går mellan att möjliggöra diskussion och att tillåta propaganda” 
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(Waaranperä 1999-03-08). Frågan skulle genomsyra hela debatten fram till polis-
morden i Malexander. 

Expressens teaterkritiker Nils Schwarz kallade uppsättningen ”ett sällsynt expe-
riment både vad gäller alternativ kriminalvård och gränsöverskridande teater” och 
försvarade projektet, men med liknande förbehåll som Waaranperä: ”Det sitter lik-
väl en vass tagg i min handflata under slutapplåderna. Vad och vem är det jag 
egentligen applåderar? […] Hårdnackade nynazister? Lars Noréns djärvhet eller 
hans blåögdhet?” (Schwartz 1999-02-07). 

De som försvarade uppsättningen utan förbehåll tillämpade ett strikt äkthets-
kriterium: Sju tre var verklighetstrogen och därför bra. Lars-Olof Franzén försva-
rade uppsättningen i Dagens Nyheter och underkände all moralisk kritik som efter-
lyste en godtagbar tendens i dramat: ”Inte är det väl så att talesmän på scenen 
måste vara oförvitliga och dunka åskådarna i huvudet med rätta åsikter? Och be-
träffande de obehagliga antisemitiska uttalandena: är de inte konstnärligt oundvik-
liga just för att fångarna annars bara skulle framstå som litet tokiga högerextremis-
ter men inte farligare än så?” (Franzén 1999-06-03). Franzén kopplade andras mo-
raliska förbehåll till publikens försämrade förmåga till kritisk reflexion: ”Journalisti-
fieringen av konst och kritik har gått så långt att förmågan att läsa och avläsa fiktion 
är på väg att gå förlorad.”  

Franzén fick genast mothugg av bland andra Leif Zern som menade att det 
uppseendeväckande i Sju tre inte var dramats innehåll utan det faktum att nynazister 
spelade sig själva i uppsättningen (Zern 1999-06-03). Zern menade att de som tog 
uppsättningen i försvar hade låtit sig förblindas av sin förkärlek för det råa: ”Det är 
det typiska intellektuella beteendet: föraktet för svaghet, fascinationen för det far-
liga, för den råa ’verkligheten’, det marginella, det som bryter med medelklassens 
ointressanta normalitet och ängslighet” (Zern 1999-06-02). 

Många såg Sju tre som en terapeutisk missräkning från Noréns sida. Han hade 
med sitt projekt bidragit till att förstärka internernas kriminella identitet snarare än 
att omvända dem. Uppsättningen anmäldes också för hets mot folkgrupp och Sju 
tre kom snart att refereras till som ”nazistpjäsen” i medierna. I de flesta fall är det 
bara teaterkritiker som diskuterar nya uppsättningar, men när det gäller Sju tre dök 
det snabbt upp nya röster som bidrog till en tydligare polarisering av debatten. 
Anita Goldman vände sig mot naiviteten i projektet, mot Noréns oförmåga att sätta 
gränser och mot det hon såg som hans ambition att bli kompis med internerna: 
”Jag hoppas att åtminstone Lars Norén själv har insett att […] det var ett mycket 
tveksamt projekt att ’omfamna’ dessa fångar i det offentliga rummet på ett så kri-
tiklöst vis. Det öppnade fel dörrar. Till en större ’förståelse’ för nazistiska uttalan-
den i det offentliga rummet” (Goldman 1999-03-13). Kulturskribenten och chefre-
daktören för Judisk Krönika Jackie Jakubowski menade att de som försvarat Sju tre 
ur ett estetiskt perspektiv utifrån äkthetskriteriet helt hade trivialiserat dramats in-
nehåll och förringat betydelsen av den antisemitism som två av internerna gav ut-
tryck åt (Jakubowski 1999-03-12). 

Roger Fjellström, lektor i praktisk filosofi vid Umeå universitet, underkände å 
sin sida Goldmans och Jakubowskis kritik med motiveringen att den nynazism som 
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kom till uttryck i uppsättningen avvek från ”traditionell nazism” och inte formule-
rade något ”rabiat judehat”. Enligt Fjellström (1999-03-11) hade internerna talat sig 
varma för en ”generell nationalism av puristiskt slag” och han menade att regissö-
ren i dramat, ”John”, Noréns alter ego, hade bemött internerna med motargument. 
Fjellströms uppfattning att det finns olika former och grader av antisemitism bidrog 
naturligtvis bara till att motsättningarna i debatten ytterligare skärptes. 

Debatten som helhet visar att Noréns val att låta internerna spela ”sig själva” 
skapade en osäkerhet om förhållandet mellan fiktion och verklighet. Dramat 
byggde visserligen på skrivna repliker, och uppsättningen såg ut som en vanlig upp-
sättning med upplyst scenrum och mörklagd salong, med två akter och en paus. 
Men det var bara Dramatenskådespelaren Reine Brynolfsson som utan tvekan spe-
lade en roll, och i viss mån Carl Thunberg som valde att kalla sig ”Teo” på scenen. 
Andra speciella omständigheter bidrog till osäkerheten i fråga om uppsättningens 
och replikernas status: är det bara repliker eller är det propaganda? Åskådarna visste 
att det var riktiga interner som spelade interner och föreställningarna bevakades av 
vakter under hela spelperioden. Zern vittnade om att många av hans judiska vänner 
ändå hade känt sig hotade under spelets gång och efter pjäsens slut när unga män 
med rakade huvuden flockades kring Tony Olsson.  

De som försvarade Sju tre betraktade uppsättningen som en estetisk utmaning, 
och det som var kontroversiellt var samtidigt ”Konstnärligt oundvikligt”: Man kan 
inte skriva en pjäs om nazister och sedan trolla bort det i dem som är fascistiskt. 
Projektet Sju tre försvarades även ur ett humanistiskt perspektiv. Norén hade för-
sökt se och synliggöra människan bakom ideologin.  

De som vände sig mot uppsättningen ville i första hand betrakta det hela ur 
ett moraliskt perspektiv. Regissören och skådespelaren Etienne Glaser framhöll att 
teatern är ett demokratiskt forum och att man måste godta vissa demokratiska 
grundvärderingar för att förtjäna tillträde till detta forum. Enligt Glaser saknades i 
detta fall förutsättningarna för att en dialog skulle komma till stånd: man kan inte 
resonera med dem som inte accepterar avvikande uppfattningar. En humanistisk 
diskussion kräver att man först kommer överens om att inte medvetet göra någon 
illa. Glaser invände även mot uppsättningens form som han menade bakband pu-
bliken eftersom det inte fanns något reellt utrymme för invändningar och diskus-
sion. Glaser ansåg att internerna genom uppsättningen fick ”ickefiktiv auktoritet 
samtidigt som [Sju tre] presenterar sig som en teaterföreställning med fiktionens 
okränkbarhet” (Etienne Glaser citerad av Forser 1999-05-23). Teaterkritikern 
Tomas Forser utvecklade Glasers invändningar och skrev att det inte går att för-
hålla sig till en uppsättning som på en gång är och inte är fiktion: ” ’Sju tre’ bryter 
scenens överenskommelse med publiken om att det som utspelar sig är fiktion. Pu-
bliken blir teatersituationens gisslan och har ingen replikrätt” (Forser 1999-05-15).  

Bankrånet i Kisa i Östergötland satte stopp för all vidare estetiskt diskussion. 
Ingegärd Waaranperä förespådde att Sju tre efter Malexander skulle motverka de 
goda intentioner hon tidigare hade läst ut ur projektet: ”I den debatt om fångvår-
den som Norén ville ha men som uteblev riskerar nu hans egen pjäs att användas 
som exempel på vad alltför mycket öppenhet och humanitet inom fångvården kan 
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leda till. Ett projekt som i humanistisk anda ville tro på möten mellan människor 
och på att förändring är möjlig har slutat i tragedi” (Waaranperä 1999-06-02). Den 
fortsatta debatten kom mycket riktigt att handla om hur man ska förhindra att så-
dana som Tony Olsson rymmer, och hur man ska förhindra att fängelser skapar 
sådana som Tony Olsson.  

Nu inleddes också jakten på medansvariga. Riksteatern, kriminalvården och 
Lars Norén pekades ut: De hade bidragit till att frambesvärja krafter som de sedan 
inte lyckades kontrollera. Mycket hade utan tvivel kunnat förutsägas och Norén 
gjorde det i viss mån genom att döpa dramat till Sju tre, som är beteckningen för en 
återfallsförbrytare.  

Det man slås av när man ser Michal Leszczylowskis och Gunnar Källströms 
dokumentär Repetitioner är inte oväntat att internerna är stukade människor, fulla av 
aggressivitet och hat. Att döma av dokumentären tyr de sig till våldsideolgier för att 
legitimera sitt kriminella beteende: nynazismen förvandlar brottslingarna till solda-
ter i raslärans tjänst, de är bönderna som offrar sig för sitt folk, som Mats Nilsson 
formulerar det. De är dömda till långa straff av det svenska samhället, men i stället 
för att ångra sig och känna dåligt samvete upprättar de en egen moral som de 
strängt följer.  

Samtliga interner ger intryck av att vara känslomässigt avtrubbade, men de är 
samtidigt oerhört känsliga för andras rädsla och de genomskådar förställning, ex-
empelvis när man saknar täckning för en attityd. Mer överraskande är det att de 
dessutom är väldigt känsliga för kränkningar, när Norén exempelvis försöker fram-
ställa internerna i dålig dager genom att tillskriva dem uppfattningar som de aldrig 
har gett uttryck för och när han, över deras huvuden, försöker skriva in en förklar-
ing till deras kriminella beteenden genom att peka på den oharmoniska fadersrela-
tionens betydelse för deras utveckling, eller bristande utveckling, som människor. 

Sju tre ur ett ritperspektiv 
Sju tre svarar rätt illa mot Holledges och Tompkins tre första definitioner av ritua-
ler. Det finns ingenting i Noréns uppsättning som leder tankarna till något kulturellt 
främmande (icke-västligt). Den regelbundenhet och upprepning som ligger till 
grund för Holledges och Tompkins tredje definition beskriver i viss mån Sju tre ef-
tersom uppsättningen bygger på upprepningar av inövade repliker och beteenden. 
På motsvarande sätt förhåller det sig emellertid med de allra flesta teateruppsätt-
ningar i Sverige. Det är genast intressantare att studera Sju tre utifrån Holledges och 
Tompkins fjärde och snävaste definition där ritualer förknippas med platser som 
vigts åt en speciell aktivitet av en auktoriserad person, med handlingar som skiljer 
sig från vardagliga aktiviteter, med en speciell utsträckning i tid, och med avsikten 
att gagna den publik, den gemenskap, grupp av människor eller det samhälle som 
ritualen vänder sig till.  

Det har varit ett grundläggande projekt för åtskilliga generationer av moder-
nister att utmana och ifrågasätta etablerade konstuppfattningar, och Sju tre var tvi-
velsutan ett försök att arbeta utanför teatertraditionen och vidga definitionen av 
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vad teater kan vara. Ur det perspektivet var denna teaterhändelse troligtvis i Richard 
Schechners smak. För att få ett grepp om de ambivalenta reaktioner som Sju tre gav 
upphov till kan vi dra nytta av konceptet ”framing”, som Gregory Bateson (1973) 
och socialpsykologen Erving Goffman (1974) använt för att beskriva olika försök 
att kategorisera aktiviteter och meddelanden mellan avsändare och mottagare. 
Handlingar som på ett eller annat sätt skiljer sig från ”verkliga” handlingar – det 
kan gälla lek eller riter exempelvis – måste ramas in för att man ska kunna identifi-
era vilken typ av aktivitet det rör sig om, om det är ”på riktigt” eller ”bara på låt-
sas”. Detta inramande har avgörande betydelse när handlingen står i ett härmande 
förhållande till en verklig handling. Det är inramningen som bestämmer hur man 
som betraktare ska avläsa exempelvis ett bankrån. Kameror och ljussättningar kan 
visa att det rör sig om en filminspelning och inte ett riktigt bankrån, och att det går 
an att som åskådare förhålla sig nyfiket passiv till det hela.  

Exemplet Sju tre visar att uppsättningen var inramad som ett konstverk och 
innehöll tillräckligt många markörer för att tränade teaterkritiker skulle betrakta den 
som ett konstverk. Sju tre följde med andra ord de grundläggande konventioner 
som omgärdar den ortodoxa teatern: uppsättningen började vid ett visst klockslag 
och slutade när föreställningen var över, hade en given rytm och skrivna repliker 
och roller som ensemblen förväntades hålla sig till. Sju tre spelades på territorier där 
särskilda regler gällde, med tydliga, till och med bevakade, gränser eller trösklar 
mellan verklighet och fiktion. De domäner som Sju tre spelades på under tiden som 
turnerande Riksteaterföreställning var vigda åt just teater. Geografiskt och socialt 
var dessa spelplatser skilda från de sfärer som åskådarna vistas i till vardags. Över-
allt där Sju tre sattes upp fanns en tydlig skådespelare-publik-relation, en belyst scen 
och ett mörklagt åskådarrum, och inträdesbiljetter. Inom den sfär som upprättades 
på de platser där pjäsen spelades rådde vidare en särskild ordning som inte skulle 
förändras nämnvärt från kväll till kväll. Alla repliker, åtbörder och reaktioner var 
förutbestämda genom Noréns manus och genom överenskommelser under repeti-
tionsperioden.  

Kritikernas första impuls var att förhålla sig till Sju tre som till vilket konstverk 
som helst, men redan från början kunde man utläsa en försiktigt avvaktande eller 
mera offensivt skeptisk inställning till projektets bristande fiktionalisering. En rad 
ovanliga omständigheter skilde också denna från andra uppsättningar. Till fiktiona-
liseringen bidrog den konvention som uppsättningen arbetade utifrån som gör gäl-
lande att skådespelarna inte ska låtsas om den närvarande publiken och att åskå-
darna betraktar skeendet som genom en osynlig fjärde vägg. Inramningen i sig ta-
lade dock mot denna konvention. Scenografin var mycket enkel, sannolikt av prak-
tiska skäl eftersom uppsättningen var gjord för att lätt kunna fraktas från ort till ort 
och mellan scener med olika förutsättningar. Den begränsade rekvisitan – de stolar 
ensemblen satt på, de styrketräningsredskap internerna använde – hämtades ur 
verkliga fängelsemiljöer, utan att man för den sakens skull förväxlade scenen med 
en riktig fängelsemiljö. Scenlösningarna uppmuntrade med andra ord åskådarna till 
en särskild sorts seende: ibland påmindes de om att internerna på scenen spelades 
av riktiga interner som använde föremål hämtade ur deras verklighet och inte ur 
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teaterns garderober, ibland rycktes de med av illusionen, ibland avslöjades fiktio-
nen. Norén ägnade sig i detta fall åt en begränsad estetisering av den verklighet han 
hade konfronterats med på anstalten. Sju tre gav avkall på den ortodoxa teaterns 
vilja att försköna erfarenheter genom att skapa spänning, balans, kontrast eller vari-
ation under den begränsade (spel)tid som stod till hans förfogande. Han eftersträ-
vade av allt att döma i stället en effekt där det skulle vara svårare för åskådaren att 
förhålla sig estetiskt distanserat till skeendet på scenen.  

Norén kan i detta sammanhang anses vara en person med auktoritet att viga 
en bestämd plats åt teateraktivitet, men även att omforma verklig erfarenhet till te-
atererfarenhet. Anledningen till att internerna bad just honom att skriva dramat och 
anledningen till att Riksteatern och de ansvariga inom fångvården lät honom leda 
projektet var troligtvis att han genom sina tidigare dramer – inte minst genom Per-
sonkrets – visat sig ha en särskild förmåga att på ett trovärdigt och respektfullt sätt 
skildra dem som stötts ut ur samhällsgemenskapen och göra deras erfarenheter på-
tagliga och tillgängliga även för integrerade samhällsmedborgare.  

Holledge och Tompkins betraktar ritual som ”inflected with religious worship 
or recognition of religious spirituality”. I ett sekulariserat samhälle får man anta att 
den tillbedjan och den andliga dimension som Holledge och Tompkins tillskriver 
ritualen tar sig andra uttryck än i ett samhälle som genomsyras av institutionaliserad 
tro, med etablerade religiösa inrättningar och sedvänjor. Det är inte lätt att få grepp 
om Noréns avsikter med projektet eftersom han varit så återhållsam med kom-
mentarer, men klart är att Norén alltid varit engagerad i vårdfrågor. Både vad gäller 
tematik och teknik har han från början vinnlagt sig om att krympa avståndet till 
verkligheten. Fram till och med Sju tre har emellertid hans äkthetssträvan balanse-
rats av det faktum att det alltid varit riktiga skådespelare som gestaltat hans roller. 
Att det denna gång var riktiga interner som medverkade i den färdiga uppsätt-
ningen kan tyda på att Norén hade ett terapeutiskt syfte med Sju tre. Betraktar man 
projektet som helhet i förhållande till Noréns tidigare skapande är det inte otänk-
bart att Sju tre var tänkt som ett försök att med scenens hjälp hela de stukade indi-
vider som tog kontakt med honom, och att samtidigt synliggöra de osynliggjorda; 
de som vanligtvis förpassas till slutna, bevakade rum, utom hör- och synhåll för alla 
andra än vakter och medfångar.  

Norén hyser av allt att döma en stark tilltro till synliggörandets kraft, eller kan-
ske snarare förtigandets kraft: en pockande personlig eller samhällelig problematik 
som inte tvingas upp till ytan och ut i ljuset fortsätter att verka på det mest destruk-
tiva sätt i det fördolda. Den problematik det här gällde att konfrontera publiken 
med var frågan hur ett demokratiskt samhälle ska förhålla sig till kriminella element, 
till dem som inte bara begår kriminella handlingar utan även förespråkar ett ode-
mokratiskt samhällsskick. Sju tre kan, menar jag, betraktas som en slags besvärjelse. 
Norén uppträdde i detta sammanhang närmast som en shaman som genom en he-
lande ritual ville återbörda de utstötta och marginaliserade till samhällsgemenska-
pen. Sju tre gav ett oförfalskat verklighetsutsnitt, men innehöll samtidigt en vädjan 
om solidaritet: Så här ser verkligheten ut, det skulle kunna vara annorlunda, inte 
bara om internerna var annorlunda, utan även om publiken visade större förståelse 
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för dem. Med lite god vilja kan man betrakta Sju tre som en förenings- och förso-
ningsrit: här kan vi urskilja en separationsfas då skådespelare och åskådare, krimi-
nella och icke-kriminella, skiljs från varandra; en transformationsfas då de krimi-
nella får lov att förklara sig; och slutligen en inkorporationsfas, då publiken genom 
att applådera ger sitt medgivande till att internerna återigen inkluderas i gemenska-
pen (se exempelvis Gennep (1960). 

Noréns eventuella goda avsikter föll emellertid snart bort i debatten. Ur ett 
estetiskt perspektiv var förhållandet mellan människa och roll, verklighet och 
fiktion, redan så komplicerat att diskussionerna tog en annan riktning. Det var 
internernas egna ord som låg till grund för Noréns manus, internerna spelades av 
riktiga interner och inte av tränade skådespelare och två av internerna uppträdde i 
dramat med sina egna förnamn. Den begränsade fiktionaliseringen av verkliga erfa-
renheter bidrog till att även sympatiskt inställda kritiker markerade förbehåll till te-
aterhändelsen. Invändningarna förstärktes uppenbarligen av det kontroversiella 
ämnet, av den anti-semitism som två av internerna sade sig företräda.  

En estetisk debatt var ändå möjlig så länge Sju tre ramades in som teater. När 
en av skådespelarna deltog i ett bankrån och en avrättning fick projektet som helhet 
en annan ram som helt förändrade sättet att diskutera uppsättningen. Det intres-
santa ur vårt prespektiv är att denna återinramning synliggjorde teaterns rituella ka-
raktär och de regler och konventioner som i regel förblir underförstådda och 
omedvetna vid ett teaterbesök, från det rent vanamässiga – ska man klappa eller 
inte?  – till det instrumentella: vad ska vi ha teatern till? Bankrånet i Kisa var en ny 
ram som upphävde de spelregler som tidigare gällt för interner och teaterpublik. De 
som redan vänt sig mot att avståndet var för litet mellan inrepeterade handlingar 
och verkliga handlingar, repliker och privata uppfattningar, fick vatten på sin kvarn. 
Här saknades de traditionella markörer som visar att fiktionen skiljer sig från verk-
ligheten. Norén hade, ansågs det, frambesvärjt energier som han sedan inte för-
mådde kontrollera. Hans avsikt hade kanske varit att gagna den publik som Sju tre 
vände sig till, men åtskilliga ansåg efter morden i Malexander att Norén bara bidra-
git till att egga internerna och befästa det i dem som redan ställde dem utanför ge-
menskapen.  

Om Norén från början haft legitimitet som ledare för projektet gick denna le-
gitimitet förlorad under det förlopp som beskrivits i denna artikel. Genom att rikta 
vreden mot Norén tycktes kritikerna bearbeta och känslomässigt lägga undan en 
oerhört kontroversiell och ännu olöst fråga, nämligen hur ett demokratiskt samhälle 
ska straffa och rehabilitera de människor som bryter mot svensk lag och mot 
grundläggande demokratiska överenskommelser. Ur ett efterhandsperspektiv blev 
Sju tre en backlash, en uppsättning som omöjliggjorde en viktig diskussion. Norén 
själv blev i stället för en shaman en syndabock. Det hade gått an om Norén lidit för 
vår skull och utsatt sig för fara i vårt ställe, uppsökt faran som dramatiker och ge-
staltat den i dramatisk form, men här bidrog uppsättningen till ett förlopp där vi 
alla utsattes för fara: under föreställningen när internerna när som helst kunde fly 
eller angripa åskådare; efter sista uppsättningen i och med bankrånet i Kisa och 
morden i Malexander. Noréns försök att med oerhört enkla medel och med männi-
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skan i centrum ge teatern en samhällsfunktion bemöttes med en kraftig tillrättavis-
ning och en underförstådd uppmaning att återvända till den rent estetiska sfären 
både vad gäller iscensättningspraktik och övergripande syfte. 
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påträngande som släktskapet mellan teater och rit är, är släktskapet mellan teater och 
andra kulturella företeelser som också innehåller inslag av förställning, lek och spänning 
(exempelvis processioner, offentliga debatter, tävlingar av olika slag). Den engelske 
Shakespeareforskaren John Russell Brown understryker dessutom att man får leta 
förgäves efter rituella inslag i många av de perioder som i dag förknippas med teaterns 
guldålder i väst. Brown tar den elisabetanska teatern som exempel: ”Elizabethan theatres, 
unlike many in other countries, were not sited either within or near a temple; there was no 
altar on stage. Many of England’s priests or ’ministers of religion’ were opposed to 
theatre of any kind. Treatment of religion and politics was forbidden on stage and these 
rules enforced by powerful censorship. More than all this, its theatre companies were 
commercial enterprises, not organisations responsible to Church or State. Their noble 
patrons were protectors against interference by persons and institutions, not masters to be 
served and very specifically honoured. Theatres and acting companies were run by their 
owners and for their own benefit.” (Russell Brown 1999, s. 48) 

7  Ola Johansson berör Sju tre i sin teatervetenskapliga avhandling (2000), och ett kapitel i 
Anders Johanssons avhandling (2003) handlar om uppsättningen och debatten. 



 



KAPITEL 6 

Ritualer: självförverkligande 
eller tvångsupprepning? 

Carl Martin Allwood 

Ritualer är ett fenomen som väckt intresse i många vetenskaper men kanske främst 
i socialantropologi och religionsvetenskap. Detta intresse gäller i hög utsträckning 
ritualer i religiösa sammanhang. De förekommer dock i många andra kontexter, 
t. ex. i officiella sammanhang, såsom riksmötets (riksdagens) högtidliga öppnande 
eller högtidshållanden av andra världskrigets slut. Vidare förekommer de inom 
utbildningsväsendet, t. ex. i samband med doktorsdisputationer eller vid starten av 
en skoldag, liksom i föreningslivet, t. ex. hos frimurarna, vid årsmöten eller andra 
möten på fritiden samt i arbetslivet. Ritualbegreppet används också i än vidare sam-
manhang, bland annat har forskare studerat parningsritualer i djurs sexliv.  

Eftersom de förekommer i så många kontexter är ritualer ett fenomen som är 
lämpat att studera i ett tvärvetenskapligt sammanhang och föreliggande kapitel är 
ett försök att belysa dem ur två olika men ändå överlappande perspektiv, nämligen 
kognitionspsykologi och kunskapsantropologi. Även socialantropologisk forskning 
ges plats här. Kapitlet vill bidra till bättre förståelse av vad ritualer är och diskuterar 
både några viktiga förutsättningar för dem och deras funktioner. Först behandlas 
några olika sätt att definiera vad ritualer är. Därefter ges en referensram som kan 
bidra till att öka förståelsen av deras natur. Så följer en diskussion om några av 
deras funktioner. Till sist ges några sammanfattande synpunkter. 
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Ritual – ett mångtydigt begrepp 
Det finns, som illustrerats ovan, många olika typer av ritualer. Ritualer gäller, all-
mänt sett, beteenden som upprepas i sociala sammanhang. Utöver detta används 
begreppet på olika sätt. Ibland har ritualer varit associerade med en underton av att 
de är ålderdomliga, primitiva, exotiska och typiska för icke-västerländska kulturer. 
De är dock förmodligen lika vanliga i väst som i andra samhällen. 

Ritualbegreppet används mer eller mindre brett. I smal (mer specifik) bety-
delse handlar det ofta om ett beteende som är symboliskt, kollektivt (det är dock 
inte alltid flera personer inblandade), påminnande och meningsskapande. En ritual 
som i större eller mindre grad har alla dessa egenskaper är riksmötets (riksdagens) 
öppnande. Symboliskt och påminnande pekar denna t. ex. på Sveriges storhet och 
traditionsrika förflutna samt på Sveriges enhet. Riksmötets öppnande är kollektivt i 
betydelsen att det är flera personer som genomför det tillsammans och att det 
utnyttjar meningsinnehåll som utvecklats i kollektiva, sociala sammanhang.  

Frågan hur ritualer kan avgränsas från annat beteende är svårbesvarad. Den 
brittiske antropologen Edmund Leach (1981 [1954]) föreslog att det inte är hela 
beteenden som bör ses som rituella, utan aspekter eller delar av dem. Han noterade 
att t. ex. risodling inte i sig är en ritual (trots att det är ett beteende som upprepas) 
och menade att det rituella istället är de aspekter av hur risodlingen bedrivs som 
inte är nödvändiga rent tekniskt/funktionellt för att odla ris. Olika beteenden har, 
enligt Leach, olika stor andel av det rituella. Denna avgränsning av ritual till de 
aspekter av ett beteende som inte är strikt nödvändiga för att tekniskt/funktionellt 
genomföra detta framstår för mig som fruktbar att stå fast vid, även om det kanske 
inte alltid är självklart hur denna syn skall tillämpas för att identifiera rituella aspek-
ter i specifika sammanhang. Dessutom kan ibland fullgod förståelse av en ritual 
kräva att man även uppmärksammar de delar av beteendet som kan anses som 
nödvändiga för att genomföra det konkreta målet med beteendet (t. ex. att odla ris). 
Gränsdragningen mellan rituellt och annat beteende är således inte skarp. 

Leach sammanfattade sin syn på ritualer som ”In sum then, my view here is 
that ritual action and belief are alike to be understood as forms of symbolic state-
ment about the social order” (s. 14). Tio år senare hade Leach breddat sin defini-
tion.  I ett nytt förord till samma bok, skrivit 1964, var hans slutsats att ” … we can 
usefully think of ’ritual’ as an aspect of all behaviour, namely the communicative 
aspect” (s. xiv). Det är de kommunikativa aspekterna av beteenden som är rituella. 
Hans övergripande slutsats från 1954 att alla ritualer handlar om ”symbolic state-
ment about the social order” verkar för smal för att kunna gälla allmänt och hans 
slutsats från 1964 att ritualer gäller beteendens kommunikativa aspekt verkar för 
bred. Många beteenden som gäller social samordning (t. ex. hos en lärare i en skol-
klass eller en flygledare) har kommunikativa aspekter som är nödvändiga för att 
genomföra beteendet och är alltså, enligt Leach, inte rituella.  

När ritualbegreppet används i bred betydelse betonas helt enkelt att ett bete-
ende upprepas flera gånger (t. ex. en person som alltid sätter fram ingredienserna på 
frukostbordet i samma ordning). Men som diskuterats ovan räcker inte enbart upp-
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repning som kriterium för en ritual. En minimal definition skulle kunna vara att 
ritualer är en ordning av tekniskt/funktionellt inte nödvändiga inslag som vi åter-
kommer till (kanske pga. att vi är nöjda med den, för att vi måste, drivs till det av 
någon orsak så som att andra kräver det, eller att vårt minne driver oss till det). En 
något mindre bred användning av ritualbegreppet innebär att upprepningen av det 
rituella beteendet är planerat, eller att denna i alla fall känns igen. Anledningen till 
att en ritual upprepas är rimligen att upprepandet fyller en funktion på något sätt. 
Detta återkommer vi till nedan.  

Det följande exemplet illustrerar ett misslyckat försök att skapa ett beteende 
med inslag av ritual. Det gäller ett datoriserat kvalitetssäkringssystem på ett stort 
elektronikföretag (Kjuus 2001) där de anställda rutinmässigt skulle dokumentera 
vad de gjorde i sitt arbete. Det visade sig dock att ingen stödde systemet utom just 
de som var betalda för att arbeta med det. Ledningen hade glömt det, de övriga an-
ställda tyckte att det var till besvär och använde det inte eller endast minimalt. 

Många sorters ritualer 
Ritualer förekommer alltid i större kontexter vilka i allmänhet är sociala. Det inne-
bär att deras sammanhang är komplicerat, i betydelsen att många olika saker händer 
på samma gång. På grund av detta har ritualen i allmänhet många olika effekter och 
funktioner, t. ex. genom sin påverkan på deltagarna, och även, i andra hand, på 
andra som bara hör talas om den. Deltagarna får genom sin tolkning av ritualen 
möjlighet att producera eller konstruera ett meningsinnehåll. Både vad som sägs, 
görs och vilka objekt som uppvisas ges ett meningsinnehåll av deltagarna.  T. ex. 
kan riksdagens högtidliga öppnande både skapa spänning och trygghet.  

Tabell 1 visar exempel på ritualer från livets olika områden och illustrerar de-
ras mångfald. För varje ritual föreslås möjliga funktioner (vilka i allmänhet diskute-
rats i forskningslitteraturen). Flera av dessa diskuteras mer i detalj nedan. Ritualerna 
visas under kategorierna regelbundet återkommande ritualer, ritualer som innebär 
ändring (t. ex. statusändring) och andra ritualer. 

En referensram för ritualer 
Följande referensram utgår i första hand från kognitionspsykologi och kunskaps-
antropologi. Kognitionspsykologi ingår enligt min mening som en naturlig del i 
kunskapsantropologi och behandlar mänsklig förståelse och hur denna utvecklas 
och används, främst på individnivå. Den del av ämnet som är mest relevant i sam-
band med ritualer är förmodligen forskning om minnet. Nedan beskrivs kort och 
på ett icke-tekniskt sätt de perspektiv och aspekter av minnesforskningen som är 
mest relevanta för ritualer. 
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Minnespsykologi 
Minnet är en viktig förutsättning för ritualer. I minnesforskningen antas att männi-
skans varseblivning sker med stöd av individens kategorier och begrepp i långtids-
minnet, dvs. genom utnyttjande av hennes förförståelse. Kunskaper och förståelse 
(man skiljer oftast inte på detta i kognitionspsykologi) aktiveras i minnet när aktive-
ring sprider sig från den sammantagna effekten av redan tidigare aktiverad förstå-
else och den aktivering som skapas i individens minne av information från omvärl-
den. Sådan extern information kan härröra från yttre objekt eller från yttringar av 
andra människor (beteende, tal, gester etc.). Nuförtiden betonas också alltmer att 
minnesprocesser är motiverade, dvs. de påverkas av individens mål och motivation 
(Kunda 1999). 

Minnet antas, enligt många minnesteorier, utgöras av noder som representerar 
begrepp eller delar av begrepp.1 Noderna är relaterade till varandra med associativa 
länkar. Noderna och länkarna antas tillsammans utgöra mentala representationer 
vilka finns i olika format, t. ex. språkliga, sensoriska, propositionella, och som delvis 
består, och delvis förändras, över tid. De mentala representationerna kan fungera 
som ledtrådar för andra minnesprocesser och tillsammans med dessa ge en effekt, 
t. ex. en upplevelse eller ett beteende. Detta diskuteras ytterligare i samband med 
meningsbegreppet nedan.  

Under de senaste tjugo åren har ett nytt kognitivt forskningsfält utvecklats 
som till svenska kan översättas som fördelad kognition (engelska: ”distributed cogni-
tion”).  Tanken är att det inte bara är enskilda individer som har kognition. Istället 
pågår denna på ett fördelat sätt i hela miljön. Ett enkelt exempel är en person som 
använder en dator för att skriva en text. Datorn bistår på olika sätt med kognition, 
t. ex. med automatisk stavningsrättning och grammatikkontroll. Både individen och 
datorn utgör kognitiva resurser och ingår i ett större kognitivt sammanhang som 
alltså är fördelat i miljön. På samma sätt kan en grupp människor som tillsammans, 
och kanske med hjälp av olika materiella artefakter, utför något (t. ex. bygger ett 
hus eller skriver en bok) ses som ett exempel på fördelad kognition.  

Kollektiva ritualer är ett intressant exempel på fördelad kognition. Detta bl. a. 
eftersom deltagarna understödjer varandra genom att skapa kontextuella ledtrådar 
vid genomförandet av ritualen vilket gör det lättare för alla att minnas vad som skall 
göras i denna. Vid t. ex. en rituell ceremoni ger de individuella deltagarna genom 
sitt beteende varandra ledtrådar som gör att gruppen, när de externa ledtrådarna 
och de mentala representationerna processas av de enskilda individerna, kan syn-
kronisera sitt beteende till ett mer eller mindre enhetligt mönster. Den fördelade 
kognitionens effekter visar sig även när det gäller ritualers upprepande och igångsättande. 
Jämför t. ex. det lönlösa i att göra motstånd mot julen! Den som försöker detta 
märker snart att julen firas oavsett den enskilda individens försök till motstånd.  
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Kunskapsantropologi 
Kunskapsantropologi sysslar med mänsklig förståelse i dess olika former.2 Närmare 
bestämt handlar kunskapsantropologi om analys av innehåll och processer i sam-
band med utveckling, reproduktion och förändring av mänsklig förståelse i dess 
sociala och kulturella kontexter (Allwood 1992, 1993). Ämnet kännetecknas bl.a. av 
att alla typer av förståelse studeras (oberoende av om man anser denna sann eller 
falsk). De processer där en viss förståelse rubriceras som sann eller falsk (och vilka 
kriterier som används för detta) är, i sig, empiriska fenomen som studeras i kun-
skapsantropologi. Vidare är ämnet intresserat av alla typer av förståelse. Detta gäller 
såväl västerländsk som icke-västerländsk, vetenskaplig så väl som andra former av 
förståelse, t. ex. religiös, vardaglig och konstnärlig (samt även andra kulturers 
uppdelningar av olika former av förståelse). Dessutom uppmärksammas förståelse 
på olika skalnivåer: från mikronivå (individer) via mesonivå (grupper av olika stor-
leksordningar) till makronivå (nationer och global nivå)3. Av ovanstående framgår 
att kunskapsantropologi tar ett brett grepp på mänsklig förståelse. Därav framstår 
en multidisciplinär ansats och tvärvetenskap som naturliga inslag i dessa studier. 

Följande begrepp och fenomen är centrala i kunskapsantropologi: förståelse, 
mening/innebörd, kategorier/begrepp, förväntningar, kommunikation, tolkning, 
institution/institutionalisering, tradition/kultur, makt, identitet, behov och motiva-
tion. Människan ses som del i ett större systemsammanhang där hon är motiverad 
till överlevnad både som art och individ. Behov och motivation påverkar männi-
skans utveckling och användning av förståelse. Detta är fullt förenligt med att 
människan i många sammanhang är motiverad att förstå vad som är sant och att 
resonera logiskt och rationellt (Kunda 1990, 1999). Härnäst diskuteras fenomenen 
mening och institutionalisering något utförligare eftersom dessa är viktiga för ritualer. 

Fenomenet mening 
Fenomenet mening (synonym i denna text: meningsinnehåll) har förståtts på många 
olika sätt. Platon såg t. ex. meningsinnehåll som ideala eviga entiteter. Platons syn-
sätt på mening kontrasterar starkt mot det meningsbegrepp jag själv tycker är rim-
ligt. Detta senare synsätt, som jag utgår ifrån i detta kapitel, betonar mening som 
förekommande i den naturliga verkligheten och som helt beroende av andra hän-
delser i den sociala och naturalistiska verkligheten. Det presenterade meningsbe-
greppet avses också vara förenligt med aktuella mer stabila slutsatser om kategorier 
och begrepp inom kognitionspsykologi och kognitionsvetenskap.  

Meningsinnehåll antas enligt detta synsätt kunna manifestera sig (visa sig) på 
olika sätt. Det presenteras t. ex. i upplevelser (”lived” experience) men antas också 
kunna visa sig genom sina effekter, t. ex. genom att påverka individers beteen-
den/handlingar. En person som vill åka med en viss buss springer därför att hon 
har en aktiverad föreställning vars meningsinnehåll är att hon behöver springa för 
att inte missa den.  
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Meningsinnehåll kan beskrivas på olika skalnivåer. I texten ovan har beskriv-
ningen tenderat att ligga på mikronivå (dvs. individnivå) men andra aggregeringsni-
våer i beskrivningen av meningsinnehåll är lika möjliga. På mikronivå finns 
meningsinnehåll i individers upplevelser och handlingar, på mesonivå i t. ex. kollek-
tivt minne, kultur och ritualer, och på makronivå i t. ex. kultur. Kultur kan, allmänt 
sett, definieras som socialt påverkad förståelse som finns i en viss grupp eller enhet 
(jämför t. ex. ”Västerländsk kultur”). En vanlig användning av kulturbegreppet har 
varit att låta kultur stå för vanligt förekommande (typiskt, etc.) meningsinnehåll i en 
viss grupp, nation eller ”kultursfär”. På liknande sätt kan man beskriva centralten-
denser och grad av heterogenitet i hur en viss grupp förstår en ritual eller en viss 
nation tolkar en händelse.  

Meningsinnehåll kännetecknas av att det i sig representerar något åtminstone i 
betydelsen att det beskriver vad något är (detta något behöver dock inte, men kan, 
finnas oberoende av representationen, jämför fenomenologins intentionala objekt). 
Meningsinnehåll betraktas med detta synsätt som beroende av vad jag vill kalla led-
trådsrepresentationer och vilka fungerar som ett underlag för meningsinnehållet. Olika 
typer av ledtrådsrepresentationer skiljer sig åt vad gäller deras entydighet (öppen-
het/slutenhet)4. De ”mentala representationer” som brukar antas i 
kognitionspsykologi, och som beskrivits ovan, kan åtminstone i de flesta varianter 
ses som exempel på ledtrådsrepresentationer. 

Ledtrådsrepresentationer är alltså inte i sig själva detsamma som meningsin-
nehållet utan de innehåller ledtrådar till detta. Istället produceras mening, enligt detta 
synsätt, lokalt som ett resultat av att tolkningsprocesser använder de ledtrådar som led-
trådsrepresentationerna tillhandahåller. Det just sagda visas i Figur 1 och förtydligas 
ytterligare nedan. 

 
Ledtrådsrepresentationer Tolkningsprocesser använder   
(t. ex. långtidsminnesstrukturer 
i hjärnan,  texten på en boksida  
”centrala händelser” i en ritual) 
ger ledtrådar till produktion av 
meningsinnehåll 

ledtrådsrepresentationer 

  
  
 …. och producerar genom detta 

meningsinnehåll som representerar 
något som (eventuellt) finns i den 
externa verkligheten 

Figur 1. Allmänt schema för produktion av meningsinnehåll. 

Ledtrådsrepresentationerna antas också ha ett konkret naturalistiskt underlag som 
”bär” dem och detta underlag, vad som ”bär” representationen, kan variera. Detta 
illustreras nedan.  
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Ledtrådsrepresentationerna i långtidsminnet (”mentala representationer”) be-
höver användas av tolkningsprocesser för att specifika meningsinnehåll skall pro-
duceras (jämför t. ex. Anderson 1983; Dennett 1996). Ett muntligt uttalande tillhan-
dahåller ledtrådsrepresentationer som kan användas för att generera ett me-
ningsinnehåll (själva de fysiska ljudvågorna kan i detta fall antas vara det som ”bär” 
ledtrådsrepresentationen) och en text i en bok är en ledtrådsrepresentation som kan 
användas för produktion av meningsinnehåll. Underlaget för ledtrådsrepresentatio-
nen i boken är det strukturerade mönstret av trycksvärta på bokens sidor. Enligt 
detta synsätt är alltså texten i sig inte det samma som ett visst meningsinnehåll. Sna-
rare är texten förenlig med delvis olika meningsinnehåll, dvs. olika tolkningar kan 
göras av en och samma text (även om dessa inte alltid skiljer sig så mycket). En viss 
tolkning kommer att förverkligas beroende på vilken förförståelse den som tolkar 
texten har. Detsamma gäller för ett muntligt yttrande, det ges olika tolkningar bero-
ende på förförståelsen hos den som tolkar uttalandet (jämför Gadamer 1985 [1960]). 

Det är också intressant att notera att ledtrådsrepresentationerna ofta både över-
determinerar (dvs. de innehåller redundans, flera ledtrådar än nödvändigt som kan 
användas av en viss tolkare för att producera ett visst innehåll) och underdeterminerar 
(tolkningsprocessernas bidrag till meningsinnehållet överskuggar ledtrådarnas bi-
drag) det meningsinnehåll de bidrar till att producera. 

Ledtrådsrepresentationer till mening förändras, både i individens långtids-
minne och i omgivningen, men är ofta ändå, relativt oförändrade över kortare eller 
längre tidsperioder. Detta, samt en viss stabilitet i tolkningsprocesser över tid, bi-
drar till att förklara den stabilitet som ändå i viss mån finns när det gäller 
meningsinnehåll i ett visst samhälle. Nya kulturimpulser, inklusive ny teknologi, 
innebär införandet av nya ledtrådsrepresentationer vilket bidrar till förändring i 
meningsinnehåll. 

Även ritualer kan ses som ledtrådsrepresentationer. Det är rimligt att anta att 
de ledtrådar som presenteras i dessa i många fall är vaga och mångtydiga. De hand-
lingar som utförs varseblivs och förstås/tolkas av deltagarna som därmed ger dem 
ett meningsinnehåll, en betydelse. Varseblivning/tolkning innebär också en påver-
kan på deltagarnas interna ledtrådsrepresentationer. Det meningsinnehåll som pro-
duceras som en effekt av ritualen kan många gånger förväntas skilja sig åt mellan 
olika deltagare, delvis beroende på vagheten i de ledtrådar till mening som ritualen 
tillhandahåller och delvis beroende på att deltagarnas (dvs. ”tolkarnas”) förförstå-
else varierar. Om deltagarna i någon mån har samma förförståelse kan de ändå 
komma att förstå ritualen på ungefär samma sätt.   

Whitehouse (2001) menar att frekventa ritualer i allmänhet har konventionella 
och brett spridda tolkningar medan motsatsen gäller för dem som sker sällan. Inne-
hållet i frekventa ritualer repeteras oftare vilket ger god inlärning av innehållet jäm-
fört med de icke-frekventa. Men Whitehouse (2005) menar också att mindre fre-
kventa ritualer tenderar att vara mer emotionella än de mer frekventa vilket bidrar 
till hågkomsten av dessa. Det är dock kanske inte bara frekvensen i sig och 
emotionaliteten som påverkar. Mindre frekventa ritualer tenderar förmodligen att 
vara längre och i många fall att ha ett mer komplicerat innehåll. Om dessa tenderar 
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att ha mer komplexa teman bör detta även bidra till att tolkningarna av dem blir 
mer heterogena.   

Institutionalisering av mening (förståelse) 
Institutionalisering är ett annat viktigt begrepp i kunskapsantropologi med relevans 
för förståelsen av ritualer. Institutionalisering betyder, allmänt sett, upprättandet av 
en social struktur (t. ex. en organisation) med förväntan om att den kommer att ha 
en viss varaktighet och där enskilda personer i princip är utbytbara.  Kunskapsan-
tropologiskt intressanta institutioner handlar ofta om organisationer med speciell 
inriktning på att förvalta eller utveckla förståelse (inklusive kunskap). Den här mest 
relevanta aspekten av institutionalisering gäller institutionalisering av förståelse vilket i 
detta sammanhang står för en ökning av sannolikheten för förståelsens reproduk-
tion.  

I detta sammanhang är också begreppet kollektivt minne relevant. Det ges här 
en relativt okomplicerad betydelse, nämligen förståelse som är (mer eller mindre) 
delad av fler än en person. Det verkar rimligt, allmänt sett, att underlaget för förstå-
elsens (meningsinnehållets) (ungefärliga) reproduktion blir stabilare (tryggare) när 
det finns i flera personers minne, jämfört med en enskild individs minne. (Vi kan 
här jämföra med utdöende kulturer som, förutom eventuella texter och olika 
kvarvarande artefakter, dör när den siste medlemmen av kulturgruppen dör). In-
stitutionalisering av förståelse (utanför individen) ökar, allmänt sett, graden av kol-
lektiv förståelse (d v s ungefärligt delad förståelse) och därmed också sannolikheten 
för förståelsens reproduktion.  

Några exempel på institutionaliseringar av förståelse är när goda ledtrådar till 
meningsinnehållet skapas i ett samtal, en utbildning, en vanlig bok, en lärobok, när 
en språklig benämning skapas som ger en effektiv ledtråd till meningsinnehållet i ett 
begrepp5 och upprättandet av en universitetsinstitution för ett visst ämne. 
Upprättandet och genomförandet av en kollektiv ritual innebär att mer eller mindre 
effektiva ledtrådar till meningsinnehållet exponeras i ritualen (jämför t. ex. en åmin-
nelsedag). De olika formerna av institutionalisering av förståelse är, beroende på 
sammanhang, olika effektiva för att bidra till att reproducera ett visst innehåll. 

Ritualer och de andra nämnda exemplen på institutionaliseringar av förståelse 
ökar alltså sannolikheten för reproduktion av denna, dvs. ökar chansen för en viss 
förståelse att ingå i det kollektiva minnet. De fungerar rimligen bättre i detta avse-
ende ju mer lika deltagarnas förförståelse är6. Trots detta är det en öppen fråga hur 
mycket förståelse som reproduceras i ritualer (och vilken) eftersom ledtrådarna ofta 
är vaga och många deltagares förförståelse i de avseenden som kan vara viktiga för 
officianterna kan vara rätt (eller väldigt) grund.  

Genom att ritualer (ledtrådar till meningsinnehåll) upprepas ger de upphov till 
en viss grad av kristallisering av meningsinnehåll i det kollektiva minnet. Den tidigare 
historien gör sig på detta sätt påmind i samtiden (’historiska kvarlevor’). Genom att 
ritualers förmedling av förståelse är beroende av deltagarnas ofta grunda och delvis 
olika förförståelse, t. ex. när det gäller teologiska innebörder, så blir den kollektivt 
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hållna förståelse som reproducerats genom ritualer ofta tunn. Samtidigt blir den 
kollektiva förståelse som reproduceras i samband med dessa i olika hög utsträck-
ning mer sensorisk till sin karaktär. Detta eftersom den förförståelse som aktiveras 
hos deltagarna i samband med att de uppfattar ritualen, och som är viktig för att 
varsebli relevanta aspekter av den, förmodligen till stor del är mentalt representerad 
i sensoriska modaliteter som inte skiljer sig så mycket mellan deltagarna (se Barsa-
lou, Barbey, Simmons & Santos, 2005).  

Ritualers funktioner 
Utifrån de beskrivningar och diskussioner som finns i forskningslitteraturen samt 
utifrån sunt förnuft kan ritualer antas ha olika funktioner. Dessa är naturligtvis ofta 
inte planerade av dem som administrerar och genomför dem. Tabell 2 visar några 
olika funktioner som ritualer kan ha och dessa behandlas härnäst.  
 

Tabell 2: Några olika funktioner hos ritualer 

* Underlätta traditionsförmedling 
* Stabilitetsskapande, Stabilitetsintrycksskapande  
* Skapa trygghet (t. ex. genom igenkänning vilket skapar en känsla av kontroll) 
* Skapa vi-känsla 
* Höja självförtroendet 
* Lek, underhållning  
* Social bekräftelse  
* Social manifestation (t. ex. statushävdande) 
* Social identifikation 
* Ändra social status  
* Spara energi (främst ritual i bred mening) 
* Kontroll 
* Legitimera makt  
* Ge tillfälle till kommunikation 
* Ge möjlighet till förändring  
 
En viktig funktion hos många ritualer är att underlätta traditionsförmedling. Eftersom 
de upprepas så har de tidigare tilldelats ett, eller olika, innehåll av tidigare aktörer. 
Detta innehåll kan till stor del antas ingå i ritualdeltagarnas förförståelse. Genom att 
olika saker sägs, olika handlingar genomförs och olika symboler visas upp ger ritua-
len möjlighet för deltagarna att rekonstruera det innehåll denna tidigare givits av 
olika personer (men deltagarna kan utifrån ritualens ledtrådar naturligtvis även pro-
ducera ett helt eller delvis annat meningsinnehåll för vad ritualen innebär än det 
som den tidigare tillskrivits)7.  

Ritualen ger deltagarna ett tillfälle till inlärning genom att de har möjlighet att 
koda in och minnas vad de tar del av. Som påpekats av Whitehouse (2001, 2005) 
fyller ritualer denna funktion bättre ju oftare de upprepas och ju mer emotionella 
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de är. Barsalou et al. (2005) beskriver hur olika andra aspekter av religiösa ritualer 
underlättar deltagarnas inlärning av centrala aspekter av ritualen men slutsatserna 
gäller förmodligen även många andra ritualer. Ritualer stödjer, enligt Barsalou et al., 
inlärning bl. a. genom att de låter deltagarna utföra olika handlingar, att de ofta sker 
på en speciell återkommande plats samt genom att de konkretiserar abstrakta idéer 
(jämför konsumtion av oblat och vin vid nattvarden). Minnesforskningen har visat 
att alla dessa tre sätt befordrar god minnesbehållning av innehåll. Ritualer ger bl. a. 
på dessa sätt en inbjudan till reproduktion av traditionen och därmed ytterligare ett 
tillfälle att lära sig den.   

Ritualen bidrar också till att skapa ett intryck av stabilitet hos den rådande soci-
ala strukturen och bidrar därigenom till att skapa trygghet. Detta sker bl.a. just genom 
att deltagarna uppfattar att denna innebär en upprepning av tidigare manifestationer 
av samma ritual. Genom upprepningen får deltagarna en känsla av att världen är sig 
lik. Samma repliker sägs, samma saker visas upp, och i viss mån är det samma -
personer som deltar. Genom att ge deltagarna ett intryck av stabilitet bidrar ritualen 
till att skapa denna. I vissa ritualer kan dessa intryck också skapas av att dyra objekt 
visas under öppna former eller att ritualen visar att det finns en organisation som är 
stabil nog att administrera och genomföra en stor och komplicerad ritual. Sådana 
presentationer kanske inte skulle gå att genomföra under alltför kaotiska förhållan-
den. Att ritualen genom sitt genomförande bidrar till att (igen) visa upp ett mönster 
för en viss världsordning kan i många fall också bidra också till deltagarnas trygg-
hetskänsla. Detta förutsätter naturligtvis att deltagarna sympatiserar med den 
världsordning som visas upp! 

Forskningsresultat från socialpsykologi visar ytterligare ett sätt som ritualer 
kan bidra till deltagarnas trygghet. Nu gäller det själva det faktum att de upprepas 
för en viss deltagare. Forskarna har funnit att människor tenderar att gilla sådant de 
sett fler gånger jämfört med sådant de bara sett en gång. Detta har av forskarna ut-
tryckts som: ”familiarity breeds liking” (se t. ex. Zajonc 2000).8  

De ritualer som är kollektiva innebär att deltagarna gör något tillsammans vil-
ket bidrar till att skapa en vi-känsla. De hyllar dessutom ofta en social enhet (t. ex. en 
nation, en organisation eller en grupp) eller ett visst meningsinnehåll (t. ex. en viss 
religion, ideologi eller annat trossystem, t. ex. vetenskapen). Därmed skapas också 
en social identifikation inklusive social bekräftelse av att ha en social 
kategoritillhörighet hos deltagarna9. Detta innebär, som t. ex. sociologen Durkheim 
(Bottomore 1962) påpekat i samband med religion, att deltagarna i dessa 
sammanhang hyllar sig själva. Genom detta höjer deltagarna även sitt självförtroende. 
Visar ritualen dessutom upp dyrbara objekt (som sker t. ex. i många religiösa 
ritualer) eller om det framförs vacker musik eller hålls intrikata tal, kan detta 
ytterligare bidra till att höja deltagarnas själförtroende, genom att de uppfattar sig 
som medlemmar av en grupp som kan frambringa dessa objekt eller prestationer.  

I många ritualer ingår också lek och underhållning som centrala element. Exa-
mensfirande eller högtidshållande av olika slag innehåller ofta musik och sång och 
karnevaler och pilgrimsfärder har ofta stort underhållningsvärde för deltagarna. 
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Många ritualer har alltså ett underhållningsvärde som gör dem attraktiva i sig själva 
oavsett andra funktioner. 

Att många ritualer innebär sociala manifestationer är uppenbart. Denna funktion 
hänger ofta ihop med flera av dem som behandlats ovan, t. ex. att skapa vi-känsla, 
och social identitet samt att stödja traditionsförmedling. En ritual är också ofta en 
social manifestation genom att den är en manifestation av makten i samhället. Vid 
riksmötets högtidliga öppnade deltar inte vem som helst utan mest de personer 
som är nära toppen i landets politiska makt. Toren (1990) beskriver hur ritualer vi-
sar makten bl.a. genom spatiala arrangemang. De deltagare som har mest makt 
tenderar att sitta närmast scenen eller befinna sig på en högre nivå än de andra i 
rummet. På så sätt har makthavarna lättare att kommunicera med de samlade delta-
garna än vad de andra har. De har också lättare att varsebli inslagen i ritualen. De 
skall kunna se och ses på bästa sätt. 

Genom att många ritualer visar fram maktförhållanden utan kommentar bi-
drar de också till att legitimera makten. Makthavarna framstår som naturligt själv-
klara i sina roller när ritualen helt enkelt bara visar fram dem på ett centralt sätt. 
Genom att många ritualer dessutom präglas av överdåd och överflöd kommer 
dessa egenskaper att associeras med makthavarna. Ritualer sker oftast på ett kon-
trollerat sätt och de som ansvarar för genomförandet utövar här kontroll och mani-
festar även på detta sätt makt. Att makt är ett tema visar sig också när kontrollen 
över ritualer i vissa av dem upphör (eller minskar). Då sker ofta en förbrödring eller 
till och med statusskifte mellan personer med högre och lägre status (Turner 1977 
[1969]). Detta har skildrats bl. a. i samband med pilgrimsfärder men även i många 
andra sammanhang.  

Vissa ritualer har ytterligare en funktion, nämligen att spara energi, att genom 
ritualiserade inslag effektivisera den process som skall genomföras. Ett exempel på 
detta beskrivs nedan i samband med en diskussion av mötesritualer. Deras ovan 
beskrivna egenskaper innebär att ritualer fungerar som en kommunikationsyta, en 
kontaktyta mellan människor. Detta sker bl. a. genom att de ger tid och plats för 
kommunikation (dvs. de inbjuder till produktion av meningsinnehåll), identifierar 
och pekar ut ämnen för kommunikation, och anger form för kommunikation. Gi-
vet detta är det också tydligt att ritualer ger tillfälle till förändring (se t. ex. Barth 1975). 
Detta är ytterligare ett tema som behandlas nedan. 

Ritualer som tillfälle till kommunikation,  
förändring och självförverkligande 

Ritualer innebär, som noterats ovan, sociala manifestationer. Vad som presenteras 
är ofta den officiella framställningen av gruppens tradition, arv eller till och med 
rötter, dvs. deras identitet. Men genom att ritualen samtidigt är ett kommunika-
tionstillfälle ger den också utrymme för förändring. Mallen, eller ”scriptet”, för ge-
nomförandet av ritualen och tolkningen av den kan ses som en ofullständig 
formalisering (form att följa) för vad som faktiskt sker i denna som pga. sin 
ofullständighet vid varje nytt genomförande av den lämnar utrymme för nya ifyllna-
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der av förståelse10. Sådana nya ifyllnader eller utvecklingar av förståelse kan ses som 
en form av självförverkligande.  

Ritualer ger tillfälle till förändring på åtminstone följande fyra sätt. För det 
första kan vissa ritualer bidra till förändring genom att den, i sig, i linje med själva 
syftet med ritualen, starkt bidrar till att skapa ett nytt sakförhållande. Så kallade 
statusförändrande ritualer (t. ex. kröningar av regenter, giftermål, konfirmationer) 
exemplifierar detta. När prästen viger brudparet i kyrkan under vad som anses vara 
korrekta omständigheter så har paret bytt status från ogifta till gifta. Ritualen bidrar 
starkt till att skapa en social konstruktion som blir en del av den accepterade verk-
ligheten. Den liknande funktionen hos talakter (språkliga utsagor som genomför 
något i och med att de sägs, t. ex. prästens ”härmed viger jag er”), har länge 
diskuterats i filosofi och lingvistik (se t. ex. Austin 1962). Ibland har 
statusförändrande ritualer dock inte i första hand sin effekt genom talakten i sig 
(jämför giftermål) utan genom att det som sägs eller görs har mer eller mindre 
direkta fysiska effekter på någons kropp; den tidigare sjuke blir frisk, demonerna 
har drivits ut, förmodligen till stor del genom patientens sätt att förstå ritualen.  

För det andra kan ritualer bidra till att skapa förändring genom att det sätt som 
den genomförs på förändras på ett i förväg planerat sätt.  När den eller de som 
genomför ritualen ändrar på dess innehåll har de på detta sätt en god möjlighet att i 
ett socialt viktigt sammanhang och ofta till en socialt viktig publik på ett effektivt 
sätt förmedla en förändring av arvet eller traditionen. När svenska kyrkan ändrat så 
att även kvinnor kan utföra roller som tidigare var förbehållna män bidrog de kyrk-
liga ritualerna starkt till att genomföra nya sakförhållanden i kyrkan.  

Det tredje och fjärde sättet som ritualer kan bidra till förändring är mer indi-
rekta. Det tredje sättet gäller förändringar som inte sanktionerats av administratö-
rerna som en förändring. Trots detta kan förändringen, eller den information som 
förmedlas genom förändringen, ofta, i och med genomförandet, förmedla och 
åstadkomma en viss grad av officiellt bekräftande och social legitimitet (särskilt om 
förändringen består nästa gång ritualen genomförs). Ett exempel är antropologen 
Jack Goodys studier av mytberättande i Västafrika där det visat sig att det ofta inte 
sker en exakt återgivning av myterna varje gång de återberättas. Istället passar be-
rättaren på att väva in aktuella händelser och att göra i stunden lämpliga strategiska 
poänger. Detta kan ses som ett exempel på den ovan beskrivna situationen där ”fö-
reskrifterna" i ritualen inte är helt kompakta (”täta”) och där den lämnar grader av 
frihet i sitt genomförande vilka kan utnyttjas av ritualens officianter t. ex. för att be-
fordra sina egna syften.  

Ett annan (påhittad) illustration är när ett objekt i ritualen som tidigare var av 
ben ersätts av ett objekt av plast (t. ex. på grund av att objektet av ben gått sönder 
och inte kunnat ersättas av ett nytt benobjekt). Det nya plastobjektet skapar sedan 
måhända något annorlunda associationer hos deltagarna än det tidigare benobjek-
tet.  

För det fjärde kan ritualen bidra till förändring genom händelser som sker 
inom dess ramar utan att de ingår som inslag i själva ritualen. Detta blir alltmer 
möjligt ju mindre detaljerade (täta) ritualens föreskrifter är.  Ett samtal mellan två 
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personer som råkar träffas när ritualen genomförs kan t. ex. leda till fortsatta konse-
kvenser. På åtminstone dessa fyra sätt som beskrivits ovan kan således ritualer sägas 
ge utrymme för aktuella utvecklingar i samhället att visa sig och på så sätt ge män-
niskorna och grupper en arena för självförverkligande. 

Ritualer som kollektiv metakognition 
Ritualer kan ibland uppvisa kollektiv metakognition (kognition om kognition) och kan 
därmed bidra till att höja effektiviteten i en grupps aktiviteter och på så sätt möjliggöra 
andra funktioner (t. ex. gruppkontroll). Ett exempel på detta är formella, ofta ad-
ministrativa möten vilka alltså kan ses som ritualer och vilka, bl. a. genom att for-
merna för beslutsfattandet är redan fastlagda, uppvisar metakognition på olika sätt. 
De följande exemplen illustrerar detta. 

Formella möten börjar ofta med att skapa goda förutsättningar för minnes-
funktionen och för mötets kommunikation. Detta sker bl.a. genom att man väljer 
sekreterare som genom att skriva protokoll skall se till att man minns mötets inne-
håll i framtiden. Genom att ta ställning till och godkänna protokollet från föregå-
ende möte repeterar mötesdeltagarna tidigt kontexten för mötet. Spelreglerna, 
”kontraktet” (Rommetveit 1972), vid det aktuella mötet är därmed förtydligade vid 
starten. Vidare kan ett styrelsemöte ofta inte fatta beslut (är inte ”beslutsfört”) om 
inte ett visst minsta antal av ledamöterna är där. Detta bidrar till upprätthållande av 
den sociala gruppen (deltagarna får tryck på sig att komma) och ger möjlighet till 
kontroll av minoriteter.  

Ritualer som vana eller tvångsupprepning? 
Vanor är beteenden som tenderar att upprepas och är något som utförs givet att 
vissa återkommande villkor är förhanden. Det verkar utifrån detta rimligt att se ri-
tualer som vanor11. En närliggande fråga är om det är rimligt att se dem som 
tvångsupprepning? 

Tanken att människan har ett upprepningstvång har framförts bl. a. av Freud 
(1979 [1940]) som menade att människan har ett behov av att upprepa tidigare till-
stånd. Freud konstaterade att organisk materia tenderar att gå från död till levande 
till död materia.  Eftersom människan består av organisk materia har även männi-
skan, enligt Freud, en tendens att upprepa tidigare tillstånd. Detta visar sig, fortfa-
rande enligt Freud, i en tendens att repetera tidigare händelser i livet. Dock kan 
konstateras att alla personer inte är lika förtjusta i upprepningar och, kanske vikti-
gare, att dessa Freuds tankar om upprepningstvånget nuförtiden oftast tenderar att 
bemötas ganska kallsinnigt i psykologi och medicin. 

Det verkar alltså, enligt min åsikt, mindre rimligt att hävda att ritualer uppre-
pas pga. att människan är besatt av vad Freud benämnde upprepningstvång. Sna-
rare kanske detta beteende kan förklaras i termer av människors förväntningar och 
tendens att göra liknande saker i liknande situationer (eftersom dessa tenderar att 
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aktivera liknande förväntningar och handlingar hos individer12), samt i termer av 
ritualers ovan diskuterade olika funktioner. 

Sammanfattande synpunkter 
Hur kan då ritualer förstås? Kollektiva ritualer presenterar ledtrådar till traditionellt, 
i någon mån kollektivt hållet, meningsinnehåll. De bidrar därmed till att reprodu-
cera ledtrådar till meningsinnehåll från det förgångna och på detta sätt till dess yt-
terligare institutionalisering. Samtidigt ger de grader av frihet och därmed möjlighe-
ter. Det förtunnade, skalaktiga i karaktären i ritualens ’föreskrifter’ för utförande 
och tolkning bidrar till att ge utrymme för förnyelse och därmed till möjligt 
självförverkligande.  

Ritualers plats i det enskilda och det kollektiva minnet och deras funktioner 
bidrar till att förklara deras fortbestånd. Många av deras funktioner gör att det finns 
intresse att upprepa dem. Det gäller t. ex. funktioner att skapa stabilitet och 
trygghet och, beroende på ritual, de övriga av ritualens funktioner som diskuterats i 
samband med Tabell 2, ovan. Detta skäl bidrar också till att det, enligt min åsikt, 
inte är särskilt rimligt att förklara ritualers fortbestånd genom att hänvisa till 
upprepningstvånget. 

Är det rimligt att se ritualer som talakter i ett kollektivt sammanhang? Talakter 
innebär att något uträttas genom att något yttras. När det gäller specifika, men 
komplexa ritualer, är det dock ofta oklart vad som genomförs. Ritualer är vidare 
ofta snarare ’polyfona’ (flera röster) än ’unisona’. Det är ofta oklart vad dessa ”rös-
ter” avser att uträtta och vad de faktiskt gör. Om talakt betyder något mer än att det 
finns effekter av talet (eller av den kommunikativa handlingen) så är det förmodli-
gen bättre att se ritualer som institutionaliserade uppvisningar av ledtrådsrepresen-
tationer snarare än som ’talakter’ vilka i sig uträttar något specifikt. Effekterna av 
ledtrådspresentationen är beroende av ritualens specifika lokala sammanhang. Be-
roende på hur stabil den kontext (inklusive tolkningsoperationerna) är som ledtrå-
darna till mening tolkas i så kommer den mening som ritualen förmedlar att vara 
mer eller mindre stabil. 
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göra för händelser på mer småskaliga nivåer jämfört med symbolorienterade teorier. Förutom 
detta är den exakta relationen mellan symbolorienterade teorier och konnektionistiska teorier 
i dagsläget fortfarande omtvistad. 

2  Flera forskare och texter har tidigare behandlat kunskapsantropologiska perspektiv (t. ex. 
Allwood 1992, 1993; Barth 1975, 1987, 1993, 2002; Bärmark 1984, 1995; Elkana 1981; Horton 
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2002). Jan Bärmark, vetenskapsteoretiker vid Göteborgs universitet, har skrivit flera texter 
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från ett kunskapsantropologiskt perspektiv där han t. ex. analyserar tibetansk buddhism och 
medicin och relaterar dem till vetenskap (t. ex. 1984, 1995).  

3  De olika nivåerna är rimligen egentligen ett kontinuum snarare än diskreta nivåer. 
4  Ledtrådsrepresentationen måste i relativt hög grad ha en ordnad struktur för att kunna ha nå-

got så när stabila effekter över tid. Björkbark eller kaffesump kan, enligt detta synsätt, alltså 
inte fungera som i denna mening effektiva ledtrådsrepresentationer därför att det inte finns 
någon systematik i dem. De kan naturligtvis ändå fungera som inspiration för en tolkares as-
sociationer mer allmänt sett.  

5  Jämför t. ex. den (enligt vad jag förstått) av Jan Myrdal på 1960-talet myntade termen ”my-
gel”. 

6  Åtminstone upp till en viss nivå. Olikheter i deltagarnas förförståelse kan också bidra till att 
skapa intresse för ritualen. 

7  Här är fenomenet synkretism relevant, dvs. när förståelse från en kultur förmedlas till ett 
annat kulturellt sammanhang och istället för att den tidigare förståelsen byts ut så integreras 
den med den nya förståelsen, jämför t. ex. när kristendom anammats av olika indianbefolk-
ningar i Latin- och Mellanamerika.  

8  Effekten har även visats gälla när deltagarna endast sett objektet (eller händelsen) exponeras 
subliminalt, d v s när de exponerats för objektet på så kort tid att de inte varit medvetna om 
att de tagit del av exponeringen. 

9  Connerton (1989) visar hur så kallade påminnelseritualer (commemorative cermonies) fyller 
en viktig funktion genom att påminna deltagarna om gruppens förflutna, vilket bidrar till de-
ras identifikation med gruppen. 

10  Detta och det ovan presenterade meningsbegreppet verkar ligga i linje med en karaktärisering 
av ritualer av Humphrey och Laidlaw från 1994 (refererad och, vad det verkar, omfattad av 
Whitehouse 2005):  ”rituals are actions that lack intrinsic intentional meaning […] Ritual 
meaning is not intrinsic to the ritual actions themselves” (Whitehouse 2005, s. 91). 

11  Upprepningar av beteende på individnivån har i klinisk psykologi ofta studerats i varianter 
som setts som icke-adaptiva. Man har t. ex. studerat så kallat tvångsmässigt beteende, t. ex. 
att tvätta händerna flera gånger i timman vilket, givet en bred definition, kan ses som en ri-
tual. På kollektiv nivå har ritualer inte lika ofta setts som icke-adaptiva. Det är dock inte svårt 
att hitta ritualer som föreslagits vara icke-adaptiva. Två exempel är Kwakiutl och Tlingit indi-
anernas tidigare potlatch ritualer där man delade ut och eldade upp filtar och andra varor, 
förmodligen för att höja eller visa upp sin status (se t. ex. Rosman & Rubel 1972) och bröl-
lopsritualer med dyra hemgifter. Här är det dock knappast själva upprepningen som ses som 
icke-adaptiv utan snarare vad som görs i ritualen. 

12  Förväntningar kan i vissa sammanhang utvecklas till en känsla av plikt. Här är en iakttagelse 
av den brittiske socialantropologen Turner som studerade ritualer hos Ndembu i nordvästra 
Zambia intressant. Han skriver ”The Ndembu word for ’ritual’ is chidika which also means ’a 
special engagement’ or an ’obligation’ ” (Turner 1969/1977, s. 11).  



KAPITEL 7 

Den dubbla blicken: en berättelse om 
konsten att frammana rituell närvaro  

hos bambarafolket i Mali 

Tord Olsson 

ag minns en blek marsdag i Gwanyebugu, bambarabyn som är min hemvist i 
Mali. Harmattan, den heta stoffbemängda vinden från öknen hemsöker oss i den 
vitnande dagern. Jag lutar ryggen mot lerväggen till mitt hus, där jag sitter på 

marken. Sandstigarna som leder till byn har blåst igen, de breda lateritfärgade sti-
garna som slingrar sig mellan de mäktiga beobabträden, vart och ett med sitt uråld-
riga öde. Den ouppfostrade vinden sliter i sädesförrådens halmtak, far fram mellan 
de grågula lerhusen, pinar människor och djur. Jag sveper den svarta tua-
regturbanen tätare om näsa och mun. Åtgärden noteras av min värdinna Nyakòrò 
Soko:  

J

– Den vita vinden slår till, säger hon. Den rävröda bocken som är sätet för 
djinnen, byns genius, står stilla intill det väldiga kapokträdet, med huvudet mot vin-
den. Bambarabyar som inte är islamiserade brukar hysa en sådan bock. Nyakòrò 
följer min blick:  

– Där är djinnen, konstaterar hon lakoniskt. Inget konstigt med det. 
– Ja, där är han, svarar jag. Folket i byn känner inte till denna djinns egen-

namn. De flesta vet dock att det är en man, att hans fötter är förtvinade och därför 
måste förflytta sig med hjälp av bocken som riddjur. Den är hans ”häst”, säger en 
del av byborna.  

– Ungefär som Abdullah, förklarade en gång Sungo, Nyakòròs son, och syf-
tade på en fulaniman som ofta kommer på besök. Han har klumpfot på båda föt-
terna och förflyttar sig, äter och sover på sin lilla åsna, liksom fastväxt vid djuret.  
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Man är mån om bocken. När han dör måste han skyndsamt ersättas av en an-
nan bock, annars tar djinnen plats i ett nyfött barns kropp. Detta är vardag för 
Sungo och hans mor. Jag däremot, försjunker i epistemologiska betraktelser. Som 
många andra skiljer Nyakòrò i sitt yttrande inte på bocken och själva djinnen, det 
synliga och det osynliga. Det inre livet under den sträva ytan, det säger hon inget 
om, men Sungo gör det i sin förklaring. Båda använder metonymi i sitt språk, men 
på olika sätt, Sungo och andra även liknelser. Språkbruket är bildligt, men inte helt 
och hållet bildligt. Det anger ävenledes uppfattningar av faktiska förhållanden i 
livsvärlden, och dessa förhållanden gestaltas inte bara i språket, utan också i männi-
skors relationer till objekt och aktörer i rituella situationer. Det vardagliga resone-
manget om bocken, som är djinnen och samtidigt är dess riddjur, kan inte bara av-
färdas som diffust bildspråk. Snarare är det ett sätt att uttrycka erfarenheten av den 
dubbeltydiga kvalitet hos ting och aktörer som påtagligast kommer till uttryck på 
riternas scen: Rituella aktörer och rituella objekt är ambivalenta, de betraktas med 
en dubbel blick. Människor och ting kan i rituella situationer framträda både som 
autonomt agerande personer och som instrument för andra aktörer, som andar eller 
gudomligheter. Den som har förmågan att se detta är nyè-fila-tigi ”den dubbla 
blickens mästare”, sägs det. 

Min tid i Mali består till stora stycken av perioder som jag uppfattar som hän-
delselösa. Väntan i vinden, andra dagar under eftermiddagshettans lamslående tyst-
nad. Jägarna Sory, Gwandin och Nyòkuru har slagit sig ner bredvid mig. Samtal 
förekommer inte. Ansiktena sluter sig. Jag betraktar dem ett ögonblick från mitt 
europeiska århundrade. Sjunker in i deras tystnad. Så blir vinden tegelröd av den 
lateritfärgade sanden. Sory bryter tystnaden, lägger handen på min arm:  

– Ah, den store jägaren är där i den röda vinden, han som förolyckades i en 
bilolycka för 40 dagar sedan. Han är död men lever, meddelar oss sin närvaro, 
mumlar Sory bakom turbanen. Vindens gulvita och röda ljus sprider tvivel över det 
som är synligt.  

Bambaras livsvärld befolkas av en mängd personliga väsen (fènw) och bara en 
del av dem utgörs av i nuet fysiskt levande människor. En del av de där andra per-
sonerna är de döda som inte är kroppsligen men i en annan form av liv närvarande 
personer; vissa av dem kan kallas anfäder och anmödrar, andra kan kallas heroer. 
Djinnerna utgör en särskild krets av personer som inte är människor. De många 
gudomligheterna är ett annat släkte. Men även vissa objekt och artefakter (fènw) har 
personkaraktär, de bemöts som personer, särskilt i rituella situationer men även vid 
andra tillfällen. Man kan säga att de skilda slagen av personer hör hemma i olika 
personkretsar och att de i egenskap av aktörer är verksamma på olika rituella fält: An-
fäderna som är knutna till särskilda offerplatser i byn och främjar årsväxten. Djin-
nerna som skiftar hamn och under nattliga seanser tar människors kroppar i besitt-
ning. Heroerna och gudomligheterna som är knutna till fetischerna som jägarna 
vördar vid sina riter. De hemliga brödraskapens masker och deras gudomligheter 
som framträder under sällskapens ritualer. Och Gud som kallas Ngala eller Ala och 
vistas i fjärran men också i människornas hjärtan. Alla mina samtalspartner bland 
bambara har visat sig införstådda med dessa föreställningar, även om deras indivi-
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duella ställningstagande naturligtvis varierar. De flesta av mina sagesmän hävdar 
dessutom att de inte bara förmodar eller tror på detta. De tar för givet att dessa 
icke-mänskliga personer existerar, och säger att de erfar deras närvaro och lever sitt 
liv tillsammans med dem. Därför känner de tillit, respekt och även fruktan för dessa 
varelser och ting. Detta präglar inte bara människors sätt att vara, den föreställ-
ningsvärld de ger uttryck åt, och dagligt språkbruk. Det finns också bestämda sätt 
att bemöta personer som inte är nu levande människor, och avgränsade ritualise-
rade kontexter och tidsrum för sådana möten. Liksom i mänskligt umgänge känne-
tecknas varje sådan situation där man umgås med personer som inte är levande 
människor av en särskild form av diskurs och en speciell etikett för uppträdande. 
Det fordras rätt dekorum. Ritualerna tillhandahåller de arrangemang där mötet 
mellan människor och personer som inte är människor äger rum. Där ger sig par-
terna tillkänna och förhållandet mellan dem regleras.  

Det ska genast sägas att min beckning “person” är en analytisk term när jag 
använder den om de ting och väsen i bambaras livsvärld, vilka inte är människor 
som lever i nutiden. På bambaraspråket används i dagligt tal ordet “person”, mògò, 
flertal mògòw, uteslutande om människor. Däremot förhåller man sig i särskilda situa-
tioner gentemot vissa andra varelser och ting som till personer, nästan så som man 
förhåller sig till människor. De tilltalas, man kommunicerar med dem, även fysiskt, 
på ett liknande sätt. Och dessa väsen och objekt kommunicerar själva med att tala, 
eller genom att meddela sig på andra sätt, med människor. Jag kallar dessa väsen 
och ting personer därför att de har medvetande. De har förmåga till varseblivning, 
tänkande, kunskap, vilja, kommunikation och handlande. Allra tydligast kommer 
detta till uttryck i rituella situationer.  

Till detta kommer att när ritualdeltagare reflekterar över skeendet i en ritual 
och över beskaffenheten hos de rituella aktörer som är varelser och ting som inte är 
nu levande människor, då kan man karakterisera dessa aktörer som mògòw, i betydel-
sen ”personer”. Språkanvändningen i sådana metarituella diskurser skiljer sig alltså 
från vardagsspråket. Så kan exempelvis ett objekt som en fetisch eller en rituell 
mask i sådana resonemang beskrivas som en person. Bambara själva använder då 
termen mògò, person, som en analytisk term.  

Inom religionsantropologin är idag ”animism” på nytt föremål för en stimule-
rande teoretisk diskussion som för samman en ny användning av termen med per-
sonuppfattning och omvärldsförståelse. Premisserna är andra än i den klassiska dis-
kussionen om animism som tog sin utgångspunkt i Edward Tylors utveckling av 
termen i Primitive Culture (1958 [1871]), där han lanserade sin ”minimidefinition” av 
religion som tron på andliga väsen. I en artikel med den programmatiska titeln 
”’Animism’ Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology” 
utsätter Nurit Bird-David (1999) några äldre och nyare teorier för kritisk granskning 
(Tylor, Durkheim, Claude Lévi-Strauss, Stewart Guthrie). Hon visar sedan med 
hjälp av sin etnografi från nayaka, ett sydindiskt jägar-samlar-samhälle, hur animis-
tiska idéer, i betydelsen ”relationell epistemologi”, verkar i nayakas samhällsliv och 
hur de hänger samman med personuppfattning och omvärldsförståelse. I likhet 
med många andra antropologer i den nu pågående diskussionen om animism och 
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personuppfattning tar hon sin utgångspunkt i Irving A. Hallowells epokgörande 
uppsats ”Ojibwa Ontology, Behavior, and Worldview” (1960). Över huvud taget är 
den nutida diskursens främsta inspirationskälla, jämte Hallowells uppsats, studier av 
språk och livsförståelse bland cirkumpolära folk och indianer, samt etnografi från 
andra folk som är jägare-samlare (Harvey 2005, s. 17-20; 33-49; 99-114; Morrison 
2000; Ingold 2000, s. 40-131; Bird-David 1999). I algonkinspråken ojibwe och cree 
och i athabaskspråk som apache och navajo är ”animacy” en viktig grammatisk ka-
tegori. Begreppet har att göra med hur levande eller medvetet det fenomen är som 
ett nomen betecknar. Av grammatiska kategorier kan man visserligen inte direkt dra 
slutsatser om världsåskådning och livsförståelse, men det finns tillräcklig etnogra-
fisk evidens som visar att de språkliga kategorierna har motsvarighet i tänkesätt och 
livssyn, i relationen till omvärlden, och i handlingskategorier som även tar sig ritu-
ellt uttryck (Hallowell 1960, s. 25; 24-43; Harvey 2005, s. 42-45; Gill 1981; Basso 
1996). 

Den nya användningen av ordet animism refererar, ofta i fenomenologiska 
termer, till en integrerande livsförståelse som säger att människor delar denna värld 
med en mångfald personer, av vilka endast en del är människor. Andra personer 
kan bland annat vara personligt uppfattade anfäder, andar och gudomligheter, vilket 
redan den klassiska animismens teoretiker menade. Men den nya användningen av 
termen animism tar fasta på att dessa andra personer inte kännetecknas av att de 
har människoliknande gestalt. Denna animism projicerar alltså inte antropomorfa 
attribut på fenomen i omvärlden. Därför kan även vissa djur, växter, ting och arte-
fakter, samt naturföreteelser uppfattas som personer. Den avgörande skillnaden är 
att personbegreppet är den överordnade kategorin. Att vara människa är bara ett av 
flera sätt att vara person. Samtidigt betyder detta att människor kan förhålla sig, inte 
bara till andar och gudomligheter, utan också till vissa djur, växter, ting, artefakter 
och naturföreteelser, som till personer. Enligt denna ontologi är människor och de 
andra kategorierna underordnade personkategorier. Ontologin är förbunden med 
en relationell epistemologi så att människors förhållande till fenomen i omvärlden i 
hög grad tar sig uttryck i personrelationer (Olsson 2006a). 

Den nutida diskursen om animism och personuppfattning är som sagt inspire-
rad av Hallowells och andras studier av språk och livsförståelse bland jägar-samlar-
folk, cirkumpolära folk och indianer. Däremot har rätt lite etnografi från Afrika 
dragits in i diskussionen, och märkvärdigt nog har inte fetischismen, det mest signi-
fikanta exemplet på hur artefakter uppfattas i personkategorier, fått någon framträ-
dande plats i debatten ( dock Hornborg 1999, s. S81). Artefakter som fetischer och 
masker uppfattas som personer, särskilt i rituella situationer. Ett oroande och teo-
retiskt svårhanterligt problem är hur närvaron av personaspekten hos fetischer eller 
masker bringas att framträda i sådana situationer, och hur närvaron av personer 
som inte är människor frammanas rituellt. Edward D. Schieffelin (1998, s. 194) pe-
kar på att just skapandet av närvaro har varit svårt för antropologer att handha teo-
retiskt: 
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Performance is also concerned with something that anthropologists have always 
found hard to characterize theoretically: the creation of presence. Performances, 
whether ritual or dramatic, create and make present realities vivid enough to beguile, 
amuse or terrify. And through presences, they alter moods, social relations, bodily 
dispositions and states of mind. 

– Vi är inte muslimer, vi är fetischister, sa min värd Sungo Traoré, med eftertryck 
och stolthet, när jag för första gången kom till Gwanyebugu för elva år sedan. Som 
bekant har antropologernas och väl också marxisternas och psykoanalytikernas teo-
rier om fetischismen (Surgy red.1987; Ellen 1988) sedan länge hamnat i vanrykte, 
och med dem företeelsen i sina olika varianter, men i Guanyebugu känner man inte 
till de teorierna och fortsätter att offra till fetischerna som om ingenting hade hänt. 
Det är emellertid inte bara i denna avlägsna trakt en dagsresa med bil iväg från 
elektricitet och mobiltelefoner som man är fetischist. Min vän Kanté i Bamako, 
Malis huvudstad, kör sin BMW, iförd sin jägarklädsel behängd med amuletter och 
bland dem hänger en mobiltelefon. Han är en ryktbar jägare med ett dussintal feti-
scher i sitt hem. På hans ID-kort står det: Yrke: fetischist.  

Bild 1: Min medarbetare och sagesman, jägarbarden Yoro Sidibe i ceremoniell ornat och 
med sin nkoni, lutharpan. På hans visitkort står det: "President des Chanteurs de Donso 
Kôni", ordförande för jägar-nkonins sångare, i Mali. Men hans ryktbarhet sträcker sig långt 
utanför landets gränser, hans mobiltelefon ringer i ett. Jägarnas dräkt är behängd med en 
mängd amuletter som skydd mot det dödade viltets hämnande kraft, nyama, som frigörs i 
dödsögonblicket och riktas mot jägaren. Amuletterna håller också undan illasinnade djinner 
när jägaren vistas i bushen nattetid. Foto: Tord Olsson. 
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Min roll som religionsantropolog har successivt förändrats sedan jag kom till 
Gwanyebugu 1999. Efter ett långt möte i åldersmännens hus ställde man ett villkor: 
Jag fick stanna så länge jag ville i byn om jag respekterade fetischerna och byns se-
der och bruk. Man hade dålig erfarenhet av en kristen missionär som hade bränt 
fetischerna. Detta tilldrog sig 1987, berättade Sungo, och tillfogade med ett me-
nande leende: ”Den respektlöse mannen fann snart för gott att ge sig iväg”. När 
syftet med min närvaro – att studera bambaraspråket, seder och bruk i byn, och det 
religiösa livet – vunnit trovärdighet fastställdes vid nästa vistelse mitt forsknings-
projekt rituellt inför hela byn. Jag fotograferade tilldragelsen och spelade in den på 
band. Jag äger därför en bambaraversion av mitt forskningsprojekt som det då de-
finierades. Enligt detta var jag, fritt översatt till den gängse oxymorontermen, en 
deltagarobservatör, en som var där och uppmärksamt observerade (nyèmada) och i 
viss omfattning deltog i bambaras livssätt och religion. Forskningsområdet var så-
ledes vagt och inkluderande angivet. På bambaraspråket används för den centrala 
delen av mitt forskningsområde två termer som är närmevärden till vad som i eu-
ropeiska språk likaledes vagt eller flertydigt definieras som religion. Den ena termen 
är bamana-ya, och betyder bambaraskap, att vara bambara, bambaras livsstil; bamana 
är beteckningen på den etniska gruppen; suffixet –ya markerar ett abstrakt nomen. 
Som beteckning för en religion uppfattar vi kanske intuitivt termen som för vid. 
Eftersom jag här har sikte på ritualer, alltså en form av handlande, vill jag dock un-
derstryka att termen främst är riktad åt detta håll, mot kulturell praktik, i synnerhet 
rituellt handlande, mer än åt ett sätt att tro och tänka.  

Samtidigt kan man konstatera att i dagligt tal används ordet bamana  inte bara 
som beteckning på bambara som etnisk grupp, utan även i betydelsen “animist” 
eller “fetischist”. Personer, både bambara och andra, som just talat bambaraspråket 
och då brukat ordet bamanaya och sedan skiftar till franska använder spontant be-
teckningarna “animisme” eller “fétichisme” som generella beteckningar på bamba-
ras religion, särskilt som en kontrast till islam. Eftersom beteckningen bamanaya i 
sådana diskurser avser en religionstyp kan termen också användas, som en kontrast 
till islam och kristendom, om ”traditionella” religioner hos andra etniska grupper än 
bambara. Ordet bamanaya anger alltså förutom en etnisk grupp ett kulturellt och 
religiöst livsmönster. Samtidigt vetter ordet åt en annan beteckning för bambaras 
religion. 

Den andra termen är ton-tigi-ya. Detta är också ett abstrakt substantiv, men ett 
mer sammansatt ord som bygger på metonymiska associationer. Första ledet ton 
betecknar konkret sett den läderväska som ägaren, tigi, bär med sig på resa. Alla vet 
att denna väska innehåller en eller flera fetischer, boli, flertal boliw. En tontigi är alltså 
en person som bär fetischer i sin väska, en fetischist, och termen tontigiya är ett 
samlingsnamn som anger det mest typiska för bambaras religion. Termen används 
alltså som en prototyp. Intuitivt uppfattar vi kanske att beteckningen anger ett för 
trångt religionsbegrepp, men mitt intryck är att när ordet används synonymt med 
bamanaya så specificeras den senare termen så att associationerna går i den riktning 
som tontigiya anvisar, alltså fetischism som det typiska för bambaras religion. När 
Sungo vid min ankomst till Gwanyebugu upplyste mig om att folket där var feti-
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schister tänkte han i dessa banor, det påstod han senare. Detta skulle jag således 
respektera och observera. Efter vad jag förstått av termernas användning som be-
teckning på religion i religiösa diskurser refererar de både i vid mening (bamanaya) 
och i trängre prototypisk mening (tontigiya) till en livsstil, ett sätt att vara, och till ett 
kunnande och en praktik som karakteriseras av att den har med fetischer att göra, 
inte primärt till tänkesätt och troskonfigurationer. 

Det finns andra termer för religion på bambaraspråket, men de är lånord från 
arabiska och refererar i regel till islam och kristendom: diinè (arabiska dîn) och sira 
(arabiska sirât, väg) med sammansättningarna ala-sira, Guds väg (arabiska allâh och 
sira), och diinè-sira. Den senare termen kan ibland användas i den mer generella be-
tydelsen religionsutövande eller religionsform. I mina resonemang med bambara-
personer om islam och kristendom, då man jämför dem med bambaras religion, är 
det som betonas kristendomens kors och muslimernas Kaba, vilka explicit jämförs 
med de egna fetischerna. Fetischismen är den naturliga referensramen när man be-
traktar den andre: Korset och Kaban i Mecka är de kristnas och muslimernas mot-
svarigheter till våra boliw, det är deras fetischer, hävdar man. Resonemangen tar 
alltså sikte på vad man uppfattar som de andra religionernas prototypiska artefakter 
och hur man föreställer sig att muslimer och kristna förhåller sig rituellt till dem, 
inte på lärofrågor.  

Liksom på de flesta andra håll är religion hos bambara inte bara språkbruk och 
tro och försanthållanden, en slags kunskap om det som är riktigt, utan främst ett 
kunnande, något man behärskar och utövar, särskilt i form av mer eller mindre ritu-
aliserade handlingar. Bambaras livsvärld befolkas, som jag nämnde, inte bara av 
människor utan också av personer som inte är människor. Rituellt kunnande består 
i att framhäva eller frammana närvaron av dessa väsen i människors närhet, och 
även inom människor och artefakter på den rituella scenen. Vid riterna möts par-
terna, där ger de sig tillkänna för varandra och där regleras förhållandet mellan dem.  

Min roll som deltagarobservatör kom snart att förändras. Min närmaste för-
trogne, Sungo Traoré, den ende i byn som talar franska, har sedan länge noterat 
förändringen. I sin lärarutbildning hade han bibringats uppfattningen att en fors-
kare är en observatör, ”med torr blick”. Men rätt snart kom jag att delta fullt ut i 
det religiösa livet och även bidra till det. Kanske kan man säga att jag från att ha 
varit en deltagande observatör blivit en observant deltagare. I varje fall försöker jag 
nå insikter i religionen genom att delta i samtalen och i ritualerna. Andra lägger 
också märke till det:  

– Din fot har inträtt, säger man, du har stigit in och deltar. Men ingen har nå-
gonsin frågat om jag ”tror” på de andliga väsendenas existens. Det verkar ovid-
kommande, i varje fall en privat angelägenhet som det är oberättigat att tala om, i 
synnerhet i rituella situationer. Däremot tas det för givet att jag godtar själva riterna. 
Acceptansen (Rappaport 1999, s.119-123) är viktig, och den garanteras av vad jag 
gör, genom mitt deltagande i den rituella praktiken. I motsats till vad jag tror kan 
detta bevittnas av de andra deltagarna. Att jag är forskare borgar för att min håll-
ning är seriös och detta förhöjer värdet av min närvaro. Ungefär så säger de som 
deltar. 
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Bild 2b. Gwandin smörjer mina 
fetischer med offerblodet. I handen 
håller han Togan-fè-bila (namnet 
betyder ”Lämna-den-i-knivslidan”; 
idiom med innebörden ”låt saken 
falla”, vid en konflikt; gåva från 
jägarbardenYoro Sidibe, se bild 1). 
Längst ut till vänster fetischen Nsan 
(ett egennamn som brukar ges till en 
kvinnas andra son).  
Foto: Tord Olsson. 

Bild 2a. Fetischen och ägaren har ett nära personligt förhållande. Att 
skänka någon en fetisch är därför en hedersgåva som förenar givare 
och mottagare. Och fetischen måste själv bli införstådd med sitt nya 
förhållande, dels till sin nye ägare, dels till hans andra fetischer. Detta 
måste jämkas rituellt, i regel med ett offer av en bock och tre tuppar. 
Sungos äldre bror Gwandin Traoré överför här sin fetisch Nsan (nere 
till vänster, med bjällran) till mig - och mina andra fetischer. Det sker i 
mitt hus i Gwanyebugu. Foro: Tord Olsson. 
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Bild 2c. Nsan är nu inlemmad i kretsen av mina åtta andra fetischer. Längst upp Gara i form 
av en ring, smyckad med kaurisnäckor. Den bärs runt armleden. Till höger den klotformade 
Nyè-na-ka-jugu (namnet betyder ”Blicken-är-bister”). Dessa två är gåvor från från Pierre Jara. 
Mellan dem syns Ntanan-tigi (”Bronsbjällrans-ägare”). Den och andra fetischer är likaså gåvor 
från Gwandin. Foto: Tord Olsson. 

Fetischfakulteten i Gwanyebugu 

En sådan artefakt som bambara själva när de talar franska benämner “fétiche” heter 
på bambaraspråket boli, i flertal boliw. Även termen basi  (pl. basiw) är en allmänbe-
teckning på fetisch. Förenklat kan man säga att ett boli-objekt är ett portabelt altare 
åt en speciell boli-gudomlighet (Cissé 1994, s. 89). Vissa fetischer är dock så stora 
och tunga att de i praktiken är stationära. På bambaraspråket används ordet boli 
som en generell beteckning på såväl föremål som gudomlighet. Varje enskilt sådant 
objekt har ett egennamn som samtidigt är namnet på den gudomlighet som före-
målet representerar. Ett visst boli-objekt representerar således en enda specifik gu-
domlighet, inte flera. Däremot är varje enskild boli-gudomlighet representerad av en 
mängd boli-objekt som har ungefär samma form och är i olika personers ägo.  

Det är inte ovanligt att en person äger flera fetischer varav några kan repre-
sentera samma gudomlighet och andra fetischobjekt representerar andra gudomlig-
heter. Själv har jag nio olika. En aktiv och framstående jägare (donsoba) äger ofta ett 
dussintal eller ännu fler fetischer som skyddar honom, eftersom han genom sin 
dödsbringande hantering drabbas av det nedlagda viltets hämnande kraft nyama 
som frigörs när djuret dör. Under sin vistelse nattetid i bushen är han dessutom 
särskilt utsatt för ondsinta djinners och andra farliga väsens anslag. Boliw och kons-
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ten att hantera dem rituellt, liksom kunskapen om de formler och böner som riktas 
till boli-gudomligheterna, förbinds därför speciellt med jägare. Endast män är jägare, 
och handhavandet av boliw hör därför idealt sett till en manlig ordning. Kvinnor 
måste därför hålla sig undan vid männens boli-ritualer. I praktiken har emellertid 
även kvinnorna sina fetischer – en av dem heter Nyakunin, ”Lyckans Lilla Huvud” 
– men detta förhållande underkommuniceras i regel av männen.  

Det rituella livet hos bambara är i stor utsträckning bestämt av genusmarke-
ringar: Fem av de sex initiations-sällskapens ritualer är endast för män, jägarnas ri-
tualer är endast för män, men mästarna och de flesta andra medierna i besatthets-
ritualerna är kvinnor. Som vi snart ska se ligger i själva verket genuskategorier till 
grund för en kosmologi som är gemensam för flera folk i det västafrikanska Sahel-
området. Parametrarna i denna kosmologi får till följd att det religiösa livets stora 
ceremonier hos bambara i praktiken äger rum på ett antal fält som verkar oförenliga 
men ändå är förbundna med varandra. En och samma mansperson kan röra sig 
mellan de olika domänerna. (Olsson 2000, s. 43). Det som räknas är hans rituella 
åtagande inom det fält som han bevistar, att han accepterar de rituella handlingarna 
inom den domän där han befinner sig. Hans acceptans behöver inte bygga på reli-
giös övertygelse och den kan sakna uppriktighet, men det är otillbörligt att sådant 
artikuleras under ritualen. Detta hör till den privata sfären i motsats till den rituella 
handlingens offentliga karaktär (Humprey & Laidlaw 1994, kapitel 4; Rappaport 
999, s. 119–123).  
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Bild 3. Fetischen Kòntròn som sades attackera författaren med malaria (se texten). Men här är 
Kòntròn tillfreds efter ett offer och smörjs ömsint med resterande blod. Fetischen – objektet på 
bilden tillhör jägaren Pierre Jara i Bamako - är en av de mest kraftfulla och kan drabba sin ägare 
med sjukdom eller död om han är egoistisk, far med lögn eller bedriver otukt. Den beskyddar 
och understödjer andra fetischer i sin närhet, men kan också försätta dem i kraftlöst skick. Mina 
sagesmän beskriver detta i termer av sociala relationer. Fetischens doughnut-liknande form 
kommer av att dess inre består av i cirkel sammantvinnade rottrådar från en särskild 
medicinalväxt. Foto: Tord Olsson. 
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Det religiösa livets stora ceremonier äger rum vid speciella tillfällen under året, 
men boli-ritualerna är en nästan daglig tilldragelse. Förhållandet mellan en boli och 
ägaren är mycket personligt. Föremålet behandlas med omsorg och respekt. Man 
pysslar med fetischen, efter ett offer smörjer man med ömma handrörelser före-
målet med resterande blod. En överlåtelse av en fetisch till en annan person är en 
vänskapsyttring och skapar ett band mellan givare och mottagare. Den nye ägaren 
måste offra en tupp eller bock till fetischen. Det är en initiationsrit som fetischen 
undergår, som befäster den nya relationen och förlåter givaren. Fetischen tas ofta 
med på resa, och om det inte lämpar sig meddelar man sin boli vart man beger sig 
och hur länge. En brännhet eftermiddag när fetischprästen Koninba Jara, hans 
hustru och jag var på väg från Sirakorola till Gwanyebugu med deras fallfärdiga bil 
fick vi punktering och i samma stund drabbades jag av en häftig malariaattack. För 
Koninbas hustru stod sambandet genast klart. Det var gudomligheten Kòntròn 
vars fetisch vi lämnat i Sirakorola som vrenskades. Vi hade glömt meddela honom 
om vår resa.  
Jag har här gjort en distinktion mellan boli som artefakt och boli som gudomlighet 
eller andligt väsen. I de resonemang som mina bambaravänner fört med mig kan de 
ibland också göra detta, inte bara när jag själv pressar resonemanget i den 
riktningen. Men vid själva offerritualen, och när man eljest förklarar vad som hän-
der då, tycker jag mig urskilja ett dubbelt skeende: Den vilande fetischen aktiveras 
av att det offrade djurets vitala princip eller livskraft, dess ni, förs över med 
offerblodet till boli-objektet som blir aktivt, kraftfullt och levande. Fetischföremålet 
framstår under den rituella akten i själva verket som en person. Det tilltalas och 
bemöts som en person och denna är själv en rituell aktör som kommunicerar med 
de mänskliga aktörerna. Samtidigt kan man säga att boli-gudomligheten vid offret 
blir närvarande i och intill sitt fetischobjekt. I diskurser som handlar om detta 
skeende kan man ibland säga att gudomligheten anländer till sitt objekt och ibland 
även säga att gudomligheten frigör sig från sitt objekt. Oftast är man dock inte böjd 
att göra distinktionen mellan boli-objekt och boli-gudomlighet, ja man undviker i 
regel resonemang som åtskiljer praktik från trosföreställning. Dock kan man, som 
jag ibland försöker göra, skilja mellan artefakt och gudomlighet. Som vi ska se 
handlar de flesta bönerna till fetischerna om beskydd och framgång. Denna 
förhoppning tar sig uttryck i rätt allmänna ordalag. Men även vid en konkret 
begäran om något under offret till fetischen kan det vara gudomligheten, om den är 
rätt sinnad, som verkställer att bönen uppfylls. Sungo tog ett exempel: När han sett 
att jag inte fått något vin på länge, kan han be gudomligheten att jag ska få det. Boli-
gudomligheten beger sig då till en av syètani-andarna – ett kollektiv anonyma, icke 
individuellt namngivna andar (beteckningen från arabiska shaitân) som ständigt rör 
sig i atmosfären runt om oss– och befaller att den ska bege sig till en viss person 
för att påverka dennes känsloliv i rätt riktning. Syètani-anden tränger in i hjärtat hos 
den personen som då börjar tänka på mig: “Olsson har inte fått vin på länge, jag 
måste ge honom det”, och så kommer mannen till mig med en flaska. Bilden Sungo 
förmedlar är alltså att boli-gudomligheterna, var och en med namngiven personlig 
identitet, är rörliga i rummet, och att de kan fullgöra fetischägarens önskningar, 
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bland annat genom att uppsöka en syètani-ande och med sin diktatoriska makt över 
den verkställa sitt uppdrag. Resonemanget projicerar på de andliga väsendenas 
ordning en form av auktoritet som ständigt utövas i det sociala livet hos bambara i 
form av uppdrag som en aktad eller äldre person ger till de yngre. Denna ordning är 
ritualiserad i förhållandet mellan mästare och lärling i de rituella sällskapen. 
Samtidigt bygger resonemanget på en typ av skeende som livfullt gestaltas under 
besatthetsritualerna (jinè-dòn), då en djinn träder in i en människas kropp. I 
bambaras livsvärld är människan i likhet med vissa ting en instabil psyko-fysisk 
kropp som är genomtränglig, så att främmande element kan tränga in i den och 
dess egna komponenter lämna den.  

Sungo förklarar ”fetischerna” som individuella lokala gudomligheter som rör 
sig fritt i byn, särskilt om natten. Han sade också i detta sammanhang att de kan 
ändra skepnad och sätt att uppenbara sig. I dessa avseenden, menade han, liknar de 
djinner. Men till skillnad från dem har de sin boning i fetisch-objekten, i vilka de så 
att säga vilar eller sover under dagen. Om de inte väcks ur sitt slumrande tillstånd är 
de overksamma. För att aktiveras behöver de blod, på samma sätt som människor 
livas upp av öl (dòlò). Sungo skiljer alltså i sin förklaring på fetisch-gudomligheterna 
och fetisch-objekten. Han beskriver de förra som varelser vars beteende till en del 
är människoliknande och även liknar djinners beteende. Dock utgör människor 
(mògòw), djinner (jinèw) och fetisch-gudomligheter (boliw) tre åtskilda kategorier av 
varelser med medvetande. Var och en av kategorierna är personer på sitt speciella 
sätt. De tillhör med mitt språkbruk olika personkretsar. Boliw och jinèw har sin plats 
inom skilda rituella fält där de möter mògòw, människor (Olsson 2000).  

Bild 4: Fetischerna (boliw) har begjutits med blod från en bock som offrats. Detta, och 
bjällran i officiantens hand väcker de slumrande fetischerna till liv. Processen är en trans-
substantiation varigenom fetischobjekten blir aktiva personer (mògòw). Fetischgu-
domligheterna (boliw) som är rörliga i rummet lockas samtidigt till sina fetischföremål och 
blir närvarande som aktörer under ritualen. Foto: Tord Olsson. 
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Vildmarkstuppen: en rituell initiation av en fetisch 
Vi drar oss in i förrummet till Siras hus där ljuset och vinden avvisas. Det är dags 
för boli sòn, att offra till fetischerna. Sungo har gott handlag med dem. Han har lärt 
av sin far, som var en mästare i konsten. Vi kommer att underhandla med gudom-
ligheterna och deras fetischer om vår existens, om den framtid som ligger tätt inpå 
oss. 

Sira Jara är den första av Sungos tre hustrur, men nu måste hon hålla sig un-
dan. Kvinnor förväntas inte vara underkunniga om hanteringen av de ting som på 
europeiska språk lite svepande kallas fetischer, de artefakter som dels är personer 
och dels är visten för andliga varelser. Men naturligtvis känner kvinnorna till detta. 
Själv förvarar jag några av mina fetischer i ögonhöjd på murkrönet i förrummet till 
Siras hus för att inte hundarna ska slicka på dem, de är blodiga av tidigare offer. Så 
hon kan se dem om hon vore intresserad. Men männen väntar sig inte att hon gör 
det, och när en kvinna är i antågande döljer man fetischerna för henne. Jägarnas 
fetischer får inte utsättas för kvinnornas blick. Detta hänger samman med de ge-
nusbaserade parametrarna i en kosmologi som delas av många folk i Sahel, bland 
dem bambara. I denna kosmologi hör kvinnorna klassifikatoriskt till byn och jä-
garna och deras fetischer till bushen.  

Vi förbereder offret. Sungo är officiant, han hämtar en röd tupp och två röda 
kolanötter. En flaska rödvin inskaffas. Jag tar ner kalebasskärvan med fetischerna 
från murkrönet, placerar alltsammans på lergolvet, kniven lägger jag bredvid. En av 
fetischerna, Kungo Dònò, har Sungo och jag nyligen tillverkat, de andra är svarta 
av stelnat blod från våra tidigare offer. Jag tar fram Mini Disc-inspelaren, den för-
höjer händelsens dignitet. Vi är fyra män: Nyòkuru, Gwandin, jag, och Sungo som 
är officiant. Vi är alla jägare. Fetischerna och deras gudomligheter befrämjar jakten 
men de har också ett vidare verkningsområde.  

Detta är ett av de talrika fetischoffer jag deltagit i. Den rituella processen följer 
vid dessa offer alltid en fast ordning. I det avseendet är ritualen som kategori litur-
gisk, själva handlingsmönstret är detsamma vid skilda tillfällen. Ritualens muntliga 
del består av åkallan och bön till fetischerna. Om vi ser till framförandepraxis, form 
och innehåll är den muntliga texten från gång till gång så pass ensartad att det är 
befogat att tala om en särskild oratur-genre. Bambara själva uppfattar det så. I lik-
het med många andra hävdar Sungo att man säger ”samma saker”, att det som ytt-
ras ”är av samma slag” vid olika rituella tillfällen. Om officianten glömmer något, 
säger fel eller stakar sig suffleras han av någon deltagare. Min erfarenhet och mina 
inspelningar säger dock att den faktiska ordalydelsen i bönerna varierar från tillfälle 
till tillfälle. Det beror helt naturligt på vilka fetischer och gudomligheter man vän-
der sig till och vilka personer som är närvarande. 

Sungo dricker lite av vinet, tar ytterligare en munfull vin, korsar armarna och 
sätter fingrarna för öronen, och sprutar ut vinet i en sky över fetischerna. Så vidtar 
divinationen med kolanötterna. Han delar var och en av dem i hälfter, och kastar 
dem på marken bredvid fetischerna. Det blir positivt utslag. Fetischerna är välvil-
liga. Så placerar han kolanötshälfterna på fetischerna. Senare under offrandet tar 
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han lite av kolanötterna som han tuggar, fyller munnen med vin och sprutar bland-
ningen över fetischerna. Tuppen med bundna ben och kniven ligger bredvid. Så tar 
han tuppen, löser upp banden om dess fötter och håller den med vänster hand över 
fetischen, kniven i högerhanden. Han reciterar snabbt och rytmiskt: 
 

Kuuku, kuuku, kuuku Kuuku, kuuku, kuuku 
Kungo Dònò ye baala galo  Kungo Dònò, du som aldrig förr blivit sedd 
Tòri ka fari e ka fari Tòri är kraftfull, du är kraftfull 
Kòmò ka fari e ka fari Kòmò är kraftfull, du är kraftfull 
Yakuni ka fari e ka fari Yakuni är kraftfull, du är kraftfull 
Dònòma ka fari e ka fari Dònòma är kraftfull, du är kraftfull 
Cèkòròninku[n] ka fari e ka fari Cèkòròninkun är kraftfull, du är kraftfull 
Dòjara ka fari e ka fari Dòjara är kraftfull, du är kraftfull  
i ka tasumatugu n ka ya[a]la låt mig vandra oskadd i bushen om än elden sprids 
i ka jiribaw bin  och du låter mäktiga träd falla 
n ka yòzòkana låt mig förbli välbehållen. 
 
Ne Sungò ani Tord Olsòn  Jag, Sungo och Tord Olsson,  
an taara dòkala Kòmò-ko la vi har gått och invigts i Komo-riten 
cèw dimina un kòrò  män har ondgjort sig bak vår rygg (baktalat oss) 
musow dimina un kòrò kvinnor har ondgjort sig bak vår rygg  
i ka mò cèw kòfè  upphöj oss inför männen 
i ka bila cèw yè      sätt oss framför männen 
i ka bò musow kòfè  låt oss träda fram inför kvinnorna 
i ka bila musow yè  sätt oss framför kvinnorna 
 
Kungo Dònò i ka cè fari mi kòri filè Kungo Dònò, du är en stark kämpe, vill du dricka, här 

har du 
i ka mi k’i fa[n] jugu cèw nòfè så att du står på vår sida framför ondskans män 
jugu musow nòfè  framför ondskans kvinnor 
Kungo Dònò ye baala galo  Kungo Dònò, du som aldrig förr blivit sedd 
ni e sòn a o mò och mottagit något offer, 
woro bile filè o sigi a ko kan här är en röd kolanöt, låt dess läge vara talande, 
y’o ye dònò bile filè o joli mina så har vi en röd tupp, ta emot den, ta emot dess blod, 
i ka ne Sungò ni Tord Olsòn joli bila låt mitt, Sungos, och Tord Olssons blod vara 
i ka kisi ka tankan bevara  och beskydda oss  
ka gèrèjigè la bila sun ani tile och förläna oss lycka och skydd, natt och dag 
mògò si kana se anw na vaka över alla människor, kom till oss. 
 
Kungo Dònò ye baala galo Kungo Dònò, du som aldrig förr blivit sedd 
Tòri ka fari e ka fari  Tòri är kraftfull, du är kraftfull 
Kòmò ka fari e ka fari Kòmò är kraftfull, du är kraftfull 
Yakuni ka fari e ka fari Yakuni är kraftfull, du är kraftfull 
Wulutigè Muru ka fari e ka fari Wulutigè Muru är kraftfull, du är kraftfull 
Biyèkisitigè Muru ka fari e ka fari  Biyèkisitigè Muru är kraftfull, du är kraftfull  
i ka anw sò[n]  kosèbè låt vårt offer vara framgångsrikt 
 (Mini Disc-inspelning 05.03.2005) 
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Så slaktas tuppen med ett raskt snitt i halsen och blodet får rinna ner på fetischen. 
Därefter kastas fågeln ut genom dörrhålet och vi observerar dess postmortala rörel-
ser och kroppens position när rörelserna klingat av. Detta säger oss att offret ac-
cepterats av fetischen eller dess gudomlighet. 

Texten har inte varit helt lätt att återge i skrift och översätta. Vissa fraser är 
sammanträngda formuleringar som inte följer normal talspråkssyntax. Och som en 
följd av den forcerade och rytmiska recitationen blir nasala slutvokaler /un, in, òn/, 
ibland orala /u, i, ò/. Så i det det upprepade ordet för kraftfull, här uttalat fari, li-
kaså slutfrasens ord för offer, uttalat sò; båda alltså med oral slutvokal istället för 
den nasala i farin och sòn, vilka i den standardiserade ortografin och lexikonen re-
presenterar det normala talspråksuttalet. Slutvokalen är likaså oral /u/ i Cèkòrònin-
kun, ”Den Lille Gamlingens Huvud”, som är namnet på en ryktbar mask (kun, eg. 
huvud) och gudomlighet i de hemliga sällskapens ritualer. Jag har alltså inte helt 
standardiserat texten enligt det talade språkets fonetiska och syntaktiska regler, ef-
tersom jag vill återge det elliptiska och formelartade uttryckssättet som hänger 
samman med den rappa och rytmiska pulsen i recitationen.  

Redan de fonetiska och syntaktiska förskjutningarna markerar att texten inte 
är vardagsspråk, utan en särskild framställningsform som drar uppmärksamheten 
till sig. Även den snabba recitationen, parallellismerna och den rytmiskt mässande, 
repetitiva stilen pockar på särskild uppmärksamhet och samspelar med textens in-
nehåll. Recitatörens diktion och röstläge visar att han använder sig av ett register 
som skiljer sig från vanligt talspråk, vilket varje åhörare kan avgöra, säkerligen även 
en lyssnare utan kännedom om bambaraspråket. Tillsammans med de åtföljande 
divinations- och offerhandlingarna anger dessa markörer att texten är en rituell 
språkhandling och inte vardagsspråk. Skälet till att jag återger bambaratexten, och 
att jag gör det så här, är att den kan avslöja något av hållningen hos den rituelle of-
ficianten och de andra deltagarna inför fetischerna och vad som försiggår i riten. I 
likhet med många andra ritualtexter hänvisar denna text explicit, i näst sista stycket, 
till de centrala rituella handlingarna som ledsagar den. 

Låt oss se närmare på ritualtextens innehåll och sammanhanget vari den före-
kommer. Den börjar med en ideofon som härmar en tupps galande. Detta fungerar 
som en verbal ikon för fetischen som står i centrum för ritualen, eller för gudom-
ligheten som fetischen representerar: Kungo Dònò, Vildmarkstuppen. Noga taget 
är det här ett ikoniskt tecken för ett index på en tupp. I varje fall tjänar ljudet till att 
påkalla fetischens eller fetischgudomlighetens uppmärksamhet. Sådana tecken spe-
lar stor roll i ritualer. Roy Rappaport har använt sig av dessa Charles Sanders Peir-
ces termer i sin ritualanalys, men också problematiserat dem (1999, s.58–68).  

Framförandepraxis och textens form och innehåll liknar andra böner som 
riktas till fetischer. Även det rituella agerandet överensstämmer med mönstret i tal-
rika andra fetischoffer som jag tagit del av. Men den rituella händelse då just denna 
text reciterades är speciell eftersom Sungo och jag kort tid före offret tillverkat ett 
nytt exemplar av en Kungo Dònò-fetisch. Det är denna som konkret sett är cent-
rum i ritualen. Den är liten, 6 cm lång, och består till det yttre av ett bockhorn, som 
fyllts med olika substanser: kolpulver av speciella träd med medicinsk användning, 
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lite silver, och enligt Sungos önskan bidrar jag själv med 23,4 karats bladguld, in-
handlat i butiken Artist på Bredgatan i Lund – européernas guld anses kraftfullare 
än det i Mali – samt hår från en lejonman i form av en huvudbonad, nu stadd i 
sönderfall, som jag fått som gåva av en masaj-krigare i Kenya. Som jag ser det, och 
på sitt sätt även Sungo, är alla dessa ingredienser metonymiskt eller synekdokiskt 
förbundna med kraftfulla företeelser (eller utgör deras index). Vid förfärdigandet av 
fetischen läste Sungo också formler över en svart, en vit och en röd tråd, tvinnade 
samman dem, spottade lätt på dem och stoppade in dem i hornet. Ordens kraft 
förs över med fukten i hans andedräkt och hans saliv till trådarna och in i fetischen. 
Vi täppte till det hela med bivax och tryckte fast en kaurisnäcka i vaxet. Snäckan 
tjänar som dekoration, men den bär också på minnet av vad som förr var pengar i 
Afrika. Dessa ting, och deras synergism, utgör den potentiellt kraftfulla kärnan i 
fetischen, vilken aktiveras (jama) när vi begjuter fetischen med offerdjurets blod. 
Det nu kraftfulla fetischföremålet får därmed personkaraktär eller attraherar sin 
gudomlighet, Kungo Dònò, som därmed blir närvarande i objektet och hos oss. 

Namnet Kungo Dònò, ”Vildmarkstuppen”, visar att fetischen hör till bushen 
(kungo) och därmed till jägarnas domän. Han eggas med frasen ”du är en stark 
kämpe”, och med att den illokutionära frasen “dú är stark”, upprepas. Det beto-
nade pronominet e, “dú”, används ofta (bredvid det obetonade i), vilket ger efter-
tryck år att just denna fetisch är kraftfull och står i centrum för ritualen. Namnen på 
en rad andra fetischgudomligheter åkallas också, bland dem Tòri och Kòmò-säll-
skapets mäktiga fetischgudomligheter Kòmò och Cèkòròninkun. Fetischer delar 
nämligen den egenskapen med människor att de är avundsamma på varandra om 
de försummas, därför apostroferas de. Men de kan också stämmas till att samverka 
– kanske liknar de människor även i detta avseende – vilket motiverar att även 
andra än Kungo Dònò nämns. Det ligger i själva språkhandlingen en illokutionär 
kraft och en perlokutionär styrka att övertyga, persvaderande, att alla fetischerna är 
kraftfulla.  

Det finns redan många andra fetischobjekt som kallas Kungo Dònò och re-
presenterar gudomligheten med samma namn, och som har mottagit offer, men 
detta fetischföremål är som sagt nyligen tillverkat. Föremålet är en novis i feti-
schernas krets. I texten aviseras detta med den upprepade frasen ”Kungo Dònò, du 
som aldrig förr blivit sedd”, en gång med tillägget att fetischen inte tidigare ”motta-
git något offer”. Det betyder objektet. Den nya fetischen bör även upplysas om ting 
som förevarit, såsom vårt Kòmò-deltagande, att vi blivit baktalade, och andra utsa-
gor i texten som är informerande. I själva verket utgör en väsentlig del av ritualen, 
inbegripet recitationen av texten, en initiation av en fetisch. Samtidigt aktualiserar detta 
den svårfångade identitetsproblematiken med fetischer. Sungo vänder sig inte bara 
till gudomligheter, utan också till ett speciellt nytillverkat fetischobjekt som nu får 
personkaraktär, som har behov av information och som Sungo förhåller sig till som 
till en person. 

I bambaras folklore finns många berättelser om fetischer. En del av dem jag 
hört grundar sig på att fetischföremålen är personer som agerar på ett konkret sätt.  
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Bild 5. Vid de vanliga offerriterna kommunicerar fetischerna inte med ord, utan med tecken 
som kan avkodas: Man ”läser” fetischernas svar på offer och böner genom att observera 
det inbördes läget hos kolanötshalvor man kastat vid offrandet och hos det offrade djurets 
postmortala rörelser och slutgiltiga position. Fetischernas ”hand” styr detta mönster och de 
uttrycker därigenom sitt meddelande.– Men vissa fetischer kan också tala direkt till en 
person som försatt sig trance. En fetisch med bjällror fungerar då som rasselinstrument, 
som skakas rytmiskt: dels för att initiera och upprätthålla trancetillståndet, dels för att 
animera fetischen och frammana dess röst. Fetischen blir en aktör i ritualen, i själva verket 
dess huvudperson. En sådan fetisch meddelar alltså sitt budskap direkt till officianten som 
upprepar dess ord. På de övre bilderna jägaren Pierre Jara i trance. Hans lärling på de andra 
bilderna har på samma sätt försatt sig i trance, men här talar en annan fetisch direkt i hans 
öra. Han upprepar dess budskap i snabba ordkaskader med stark röst för de närvarande. 
Tranceförloppet liknar det i besatthetsritualerna (se senare): en stunds förberedelse vid det 
rytmiska ljudet från ett instrument, så inträder trancen med skakningar och stark svettning 
hos officianten, till slut utmattningstillstånd. Foto: Tord Olsson. 
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En vanlig berättelsetyp handlar om att någon har malträterat, nonchalerat eller 
tänkt sälja sin fetisch, varför den griper ägaren och paralyserar honom. I sådana 
berättelser agerar alltså fetischerna själva på ett bryskt sätt som personer. De är inte 
enbart representanter för någon gudomlighet.  

När man träder in i ett rum eller avskilt område som används för boli-ritualer 
tar man av sandalerna som tecken på respekt. Likafullt erfar jag att fetisch-objekten, 
när de inte används, är ganska ordinära ting, Man sitter i deras närhet utan synbarlig 
pietet och småpratar, jag kan fotografera dem och undersöka dem, även deras inre. 
Fetischmästaren och jägaren Sory Keita har undervisat mig i det rituella rummet i 
sitt hus i Sirakorola. Han lärde mig namnen på sina fetischer, deras individuella ka-
raktär och verksamhetsområden, de böner som riktas till dem, och han instruerade 
mig i konsten att handha dem. Alla befrämjar de på olika sätt jägarens verksamhet 
och skyddar honom, men även andra människor. Under den månad jag bodde hos 
Sory kom människor flera gånger om dagen för att söka fetischernas skydd. Som 
offer kräver de en svart eller röd tupp eller en bock. Under februari 2004 förrättade 
Sory ritualen åt ett dussin fetischer.  

Jägarnas rituella fält 
– Sinbon, i ni ko, frejdade jägare, du och din sak! 
– I daan sògò, du som intränger i vildmarken! 
Jägarnas hälsning är kort och bevärdigande. Eftersom deras domän är bushen där 
de vistas ensamma eller i lag med andra jägare är det för dem obefogat att utbyta 
hälsningar på det sätt som folk i byar och tätorter gör, med långa ritualiserade dia-
loger med frågor om släktens hälsa och tillståndet i byn (Olsson 2000, s. 22). Jägar-
nas livsstil, de värden de omhuldar, jakten, deras ritualer, fetischerna, deras heroer 
och gudomligheter, utgör en kontrast till livet i byn, åkerbruket och dess ritualer. 
Genom sin anknytning till vildmarken, kungo eller daan, representerar jägarna ena 
parametern i en kosmologi vars andra parameter är byn, bugu, eller en bebodd ort, 
dugu, med de odlade åkrarna, forow, runtomkring. Grunddragen i denna kosmologi 
är gemensam för flera folk i det västafrikanska Sahelområdet (mandefolk, dogon 
och fula). Motsättningen mellan by och bush kan verka trivial, men den är laddad 
med associationer och utgör en tankefigur som man spinner vidare på när den ak-
tualiseras. Kosmologin gestaltas narrativt i myter och andra berättelser som sam-
spelet mellan två motstridiga krafter i världen, inom människan, i samhällslivet och 
det rituella livet. Berättelser och samtal ger ofta uttryck åt att den mänskliga samva-
ron, i vardagen och i det ceremoniella livet, är både en smältdegel och ett hinder, 
såväl i det personliga livsloppet som i samhällets utveckling. Denna dynamik arti-
kuleras på bambaraspråket i genuskategorier. Man säger att den mänskliga samva-
ron regleras av två motstridiga krafter som sammanfattas i de konträra begreppen 
ba-den-ya, bokstavligen ”moder-barn-skap”, och fa-den-ya, ”fader-barn-skap”. Den 
första termen anger en centripetal kraft som strävar in mot samhällets stabiliserande 
och bevarande medelpunkt. Sinnebilden för denna är moderns (ba) hus (so), med 
byn och de närmaste åkrarna runtomkring. Den andra termen anger en centrifugal 
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kraft som strävar ut mot byns periferi, mot de yttre fälten och mot bushen, som är 
djinnernas och den hemliga kunskapens hemvist. Där har en fader (fa) eller jägare 
mod att röra sig, och de personer som vågar bryta mot samhällets konventioner 
och rituella föreskrifter. Sådana brott är till en början destruktiva men kan efter-
hand visa sig vara samhället till gagn. Utan ett visst mått av oordning kan inget 
samhälle existera, ingen ritual äga rum. Mina sagesmän framhåller gärna att det me-
deltida Malirikets grundare, Sunjata Keita, centralgestalten i det stora västafrikanska 
eposet, var en donso, en jägare. Och han var en sådan man som dominerades av fa-
denya mer än av badenya. I korthet kan sägas att dessa termer utgör pregnanta sam-
manfattningar av mycket komplexa föreställningar om kosmologisk, rituell, social 
och psykofysisk stabilitet respektive desintegration och utveckling. Termerna anger 
parametrarna i det kraftfält där personlighet och individuell erfarenhet skapas och 
där danande processer, samhällsutveckling och historien äger rum. I mandefolkens 
historiefilosofi uppfattas förhållandet mellan dessa konträra begrepp i själva verket 
som historiens motor. Detta är vad mina sagesmän återger, fast med andra ord än 
mina. Berättelser och samtal tycks med andra ord frammana en rotmetafor eller 
tankefigur som genererar och organiserar vitala processer och mönster i mandefol-
kens livsvärld (Olsson 2000, s.35–36).  

Denna tankefigur och de bärande komponenterna i kosmologin ligger till 
grund för lokaliseringen av jägarnas viktigaste kultplats, såväl dess konkret rumsliga 
läge som dess plats i ett topologiskt rum som är rituellt och mytiskt. Kultplatsen 
kallas daan-kun, ”vildmarkens huvud”, den plats där bushen tar vid. Konkret utgör 
platsen ett triangulärt utrymme vid ett vägskäl där tre stråk möts: vägarna från byn, 
de odlade fälten och bushen. Men framför allt är det den plats där den mytisk-ritu-
ella topologins komponenter konvergerar. På detta ställe möts de motstridiga kraf-
terna i kosmos och samhället, de stabiliserande och dynamiska faktorerna i bamba-
ras livsvärld. För den skull är daankun den främsta sakrala platsen för jägarna, den 
plats där deras stora ceremoniella tilldragelser äger rum. Daankun är även det my-
tiska centrum varifrån jägarna och jakten härstammar. Till denna kardinalpunkt 
knyts nämligen två personer som är jägarnas och jaktens mytiska upphov. De heter 
Saanè och Kòntròn. De intar den högsta positionen inom den mytisk-rituella per-
sonkrets som jägarna vördar. I sångerna som besjunger dem får de en viss heroka-
raktär och ibland kallas de, med ett arabiskt lånord, mèlèkèw, änglar. Vid rituellt age-
rande däremot, bemöts de som gudomligheter. De är svåra att karakterisera enty-
digt med gängse religionshistorisk terminologi, men i varje fall står de i spetsen för 
en personkrets som lovsjungs av jägarna. Sångerna om dem är en del av jägarnas 
muntliga litteratur och musik, donso-fòli, som framförs under ceremonierna vid 
”vildmarkens huvud”. De hämtar näring från ritualerna som förrättas där, de ger en 
djupdimension åt riterna, de sprids därifrån och de återvänder med jägarna dit. 

Saanè är inte född som andra varelser och hon har inte haft sexuellt umgänge 
med någon varelse. Ändå blev hon havande och födde sonen Kòntròn som hon 
invigde i ”de synliga och osynliga ting” som vildmarken gömmer. Kòntròn är jäga-
rens arketyp, donso fòlò, den förste jägaren. Han nedlade allt slags vilt, dödade även 
djinner och bemästrade vildmarkens alla magiska och medicinska hemligheter. 
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Även Kòntròn förblev kysk och bevarade därigenom sin mentala och fysiska vita-
litet och sin ursprungliga renhet. Berättelsen är lång och komplicerad men dess te-
man anger de ideal som jägarna omhuldar, och som jag skulle vilja sammanfatta 
som rätten till mänsklig värdighet. Vid initiationsriterna till jägarnas brödraskap, 
donso-tòn, betonas dessa normer. Heroerna är sinnebilden för livets seger över dö-
den, vänlighetens seger över hatet, för framsynthet och förnuft som besegrar slump 
och våld. Uttrycket Saanè ni Kòntròn denw, Saanès och Kòntròns barn, är därför en 
hederstitel bland jägarna. Offeraltaret vid deras kultplats daankun kallas ibland sàá 
nènè ni kòtòròn, ”smaka döden och återvända”, en ordlek som anspelar på heroerna 
Saanè och Kòntròn. (Olsson 2006, s. 279–281; 289; 2002, s. 46–47). 

De stora ritualerna vid daankun äger rum under jaktsäsongen vid torrtiden, och 
vanligen från mitten av februari till slutet av maj, det är en tid då man lätt kan fär-
das i bushen. Till de stora riterna hör daankun sela, kraftgåvan åt daankun, även kal-
lad daankun sòn, daankun-offret, eller Kòntròn sòn, Kòntròn-offret, då jägarna, ”Saa-
nès och Kòntròns barn”, lovprisar sina mytisk-legendära ursprungspersoner och 
ber om deras bistånd i sitt värv. En av dessa ceremonier som jag bevistat ägde rum 
i april 2004. Den var samtidigt en vaka till minnet av min vän Omars far, en ryktbar 
jägare. En sådan ritual kallas sinbon-si och äger rum ett år efter jägarens död. Jägarna 
samlades i hundratal från ett vidsträckt område, vi hade själva färdats hela natten i 
den skraltiga pick-upen med våra gevär och musikinstrument, Omar, Sory, Sungo, 
jag och fem andra jägare, tills vi kom fram till byn söder om Ouéléssébougou i syd-
västra Mali. Månaden före ceremonin hade jägarna från den trakten varit på jakt, 
och när de anlände hade många av dem med sig högra bogen, rökt eller torkad, av 
något vilt de nedlagt. Den kallas duga-kaman, gamens vinge. Så kallas även den rit då 
de på kvällen före ceremonin överlämnade bogen till jägarmästaren på platsen (cf. 
Cissé 1994, s. 110–111). Beteckningen anspelar på ett existentiellt ledmotiv som ge-
staltas i sångerna: Gamen bönfaller jägaren att nedlägga vilt och lämna några rester 
åt honom, hur ska han annars överleva nu när rovdjuren försvunnit från Sahel? 
Döden är livets förutsättning. 

Den följande dagen hade jägarna efter morgonens musik och processioner 
samlats i bushen, och vid middagstid kommer de tågande tillbaka på stigen från bu-
shen (kungo-sira) i en lång rad. I spetsen går ceremonimästaren (donso-ba) och för-
sångaren (sora), sjungande janjon, mästerjägarens bravurhymn, till ackompanje-
manget av harpluta, och de andra efter honom i åldersordning, på väg mot daan-
kung. Från buskagen hämtas gröna kvistar att sitta på och så tystnar musiken. Man 
samlas i en halvcirkel bakom ritualmästaren, Fadeby Samaké, som tituleras kara-
mogo-ba, den store läraren. De unga initianderna, donso-denw, ”jägarnas barn”, bär 
djurhudar över huvudet och står längst bort på Samakés högra sida. Mästaren sitter 
ner framför daankung-altaret, på vilket vid denna ritual placerats ett väldigt kranium 
av en vildsvinsgalt. Kraniet beströs med stora mängder krut och begjuts med hirsöl, 
det är ett libationsoffer. Tre kycklingar, en svart, en vit, en röd offras och krop-
parna kastas ut i buskagen. Vid det laget har en del av janjon-hymnen återtagits, med 
ord som kommenterar själva offerhandlingen: 
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Saanè och Kòntròn, mina föregångare, 
Ta emot våra kycklingar, en svart, en vit, en röd 
Vi ger dem till er så att ni för oss må öppna vildmarkens port  
Ge oss vilt 
Så att vi må ge till de fattiga, 
Till de föräldralösa, 
Åt jägarnas änkor, 
Åt våra familjer 
Åt våra ingifta släktingar 
Åt våra vänner…. 
Bevara oss för vildmarkens faror… 
Bevara vår enighet, bevara oss, våra barn, ty vår styrka vilar i vår sammanhållning… 
Vår anfader Kòntròn,  
Låt de offrade kycklingarnas läge ange för oss det vilt vi kommer att nedlägga  
i riklig mängd detta år… 
Stå upp, verka för vår sak! 

(Min ljudinspelning blev obrukbar på grund av larmet; utdraget ovan är rekonstrue-
rat och återger en del av Cissés franska text (1994, s. 112–113), som jag jämfört med 
mina anteckningar.). 

Bild 6a: Offret vid daankun, ”vildmarkens huvud”, under sinbonsi, den rituella 
vakan som ägnas en vördad jägare. Jägarna offrar krut till det centrala 
kultobjektet, kraniet av en vildsvinsgalt. Ritualen leds av mästaren Fadeby 
Samaké (i glasögon). Foto: Tord Olsson. 
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Ritualens inramning, dess dignitet, mängden människor och stämningen är en helt 
annan än den vid de dagliga fetischoffren. Dock överensstämmer den rituella pro-
cessen i några avseenden strukturellt med fetischritualerna, flera moment är de-
samma. Man riktar böner och ord med en illokutionär kraft till personer som inte är 
människor, och dessa personer knyts till ett materiellt objekt som fokuseras starkt 
under ritualen. En del av orden kommenterar de akter som utförs under ritualen 
och förklarar handlingarnas innebörd och syfte. Man förrättar libationsoffer och 
offrar andra ting som representerar ett högt gemenskapsvärde: kolanötter till feti-
scherna, vid daankun krut som ett metonymiskt uttryck för jägarnas gemenskap och 
för deras värv. Kycklingar eller tuppar offras över de sakrala objekten. Fåglarna 
kastas sedan ut från ritualplatsens centrum, deras postmortala rörelser och krop-
parnas slutgiltiga position observeras noga. Det är en divinationsakt.  

Men det finns en substantiell skillnad. Riterna till fetischerna förlänar person-
karaktär åt själva objekten när de begjuts med offerblodet. De genomgår en för-
vandling. Detta kan jämföras med det katolska mässoffret, då brödet och vinet vid 
prästens kungörelse på ett mystiskt sätt förvandlas till Kristi kropp och blod. I båda 
fallen är det en form av transsubstantiation. Riterna vid daankun har inte den ka-
raktären. Objekten på altaret förvandlas inte, liturgins tyngdpunkt ligger inte där. 
Istället är den verbala aspekten av liturgin dominant. Daankun-ritualen svarar mer 
mot de reformerade kyrkornas ritualer. De fäster störst vikt vid ordet, som kungör 
att riten förrättas till åminnelsen av Jesus Kristus, den heliga jungfruns son, och den 

första nattvarden tillsammans med hans första efterföljare, vid vår tids början. Vid 
jägarnas ritualer frammanas likaså med ordets hjälp det förflutnas närvaro: Händel-
serna i ett dimmigt förflutet, då religionens mytisk-legendära anfader Kòntròn, son 

Bild 6b. Karamògò, mästaren vid sinbonsi-ceremonierna, Fadeby Samaké, 
hedras av en jägare med flugviska. Foto: Tord Olsson. 
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till jungfrun Saanè, och hans första efterföljare, heroerna (gwèdèw), gav upphov till 
den nuvarande gemenskapen. Deras sceniska närvaro frammanas liturgiskt med 
ordets och den meningsbärande handlingens hjälp, om vi nu ska behålla jämförel-
sen med den reformerade kristna ritualen. Daankun-altaret och tingen på altaret 
antar inte personkaraktär som brödet och vinet i det katolska mässoffret eller feti-
scherna i boli-ritualerna, de förvandlas inte till Saanè och Kòntròn. Men de mytiska 
personerna och vad de representerar är en förebild som jägarna kan identifiera sig 
med, och den bilden får liv av sångerna och de rituella handlingarna under daankun-
liturgin. Vid sinbon-si-ritualerna inlemmas den döde jägaren i anfädernas person-
krets. Han blir i ritualen till en Janusgestalt med ena ansiktet vänt mot de nu le-
vande jägarna, det andra vänt bakåt i tiden mot jaktens heroer och mot Saanè och 
Kòntròn. 

När ritualen vid daankun-altaret avslutats lämnar alla platsen med en jägare i 
täten bärande vildsvinsgaltens kranium i triumf, till musik och salvor från muskö-
terna. Dagen förflyter med processioner, dans och samvaro, och rikligt med mat 
och öl. Vid skymningen börjar så själva sinbon-si, den rituella vakan. Krutröken från 
musköterna ligger redan tung över dansplatsen, som snart upplyses av eldar och 
facklor. Platsen flankerades på ena långsidan av en parnass där donso-baw, ritualens 
tre högst ansedda jägare tronade. Jag tyckte de liknade mediterande buddhor som i 
sin avskildhet orörligt övervakade skeendet. Vid ena kortsidan bevakades ritualen 
av karamogo-ba, den store läraren Fadeby Samaké. Bredvid sig hade han en präktig 
kruka med mjöd som han portionerade ut till jägarna. Jag anvisades platsen bredvid 
honom. Det var en bra plats.  

Dansen och sångerna om Saanè och Kòntròn och de forntida heroernas be-
drifter pågick hela natten. Och oavlåtligen utbyttes hedershälsningarna:  

 
– Sinbon, frejdade jägare!  

– I ni ko, du och din sak!  

– I daan sòkò, du som intränger i vildmarken!  

Kòmò-sällskapets ritualer 
Kòmò-sällskapets ceremonier består främst av maskdanser och offerriter. Men att 
beskriva dem innebär ett dokumentärt och moraliskt dilemma. Vissa detaljer och 
namn på personer och platser måste uteslutas. Fastän jag invigts i sällskapet tillåts 
jag inte att föra anteckningar, göra ljudupptagning eller fotografera under ritualerna. 
Man håller strikt på att sällskapets hemligheter (gundow) bevaras. När dess ritualer 
äger rum bevakas platsen av vakter som hindrar obehöriga tillträde. Kvinnor och 
barn, samt grioter får inte bevittna sällskapets seanser, de anses inte kunna bevara 
en hemlighet. Själv har jag fått reprimander för att i förbigående råkat nämna att jag 
bevistat en Kòmò-ceremoni. De invigda talar inbördes om Kòmò med låg röst för 
att inte utomstående ska höra. Många som bevittnat ritualerna förfäras av de om-
fattande och våldsamma offren av hundar som konsumeras rituellt. Var och en av 
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de unga männen som ska initieras måste medföra en hund som offergåva under 
dagen före nattens seanser. Vid ett tillfälle räknade jag till ett 40-tal. Andra uttrycker 
en rysning av vördnad och fasa inför de hetsiga danserna och processionerna vid 
sällskapets kvällsseanser och de majestätiska maskerna som skrider fram i det 
flämtande eldskenet under de nattliga ritualerna.  

Inför Kòmò-seanserna i byar där jag inte är känd förhör sig mästarna med 
mina vänner om min vandel och sedan får jag de grundläggande instruktionerna. 
Nyligen invigda ska hålla på ett visst dekorum: Var sparsam i talet! Rör inte vid nå-
gon! Ta inte i hand när du hälsar, ingen fysisk beröring! Och så den säregna Kòmò-
hälsningen inför mästarna och ritualens masker: Sträck ut vänster hands pekfinger 
och lillfinger, med långfinger och ringfinger böjda in mot handflatan och tummen 
över dem. Detta är ett ikoniskt tecken för ett djurhuvud, de utsträckta fingrarna är 
öronen. Djuret som avses är hyenan (suruku), som symboliserar den visdom som 
sällskapet förvaltar. En av dansmaskerna föreställer en hyena, vars starka käkar 
knäcker de hårdaste ben, i överförd bemärkelse de svåraste problem. Djuret är där-
för en sinnebild för kunskap och andlig insikt, vilket utgör sällskapets ändamål. 
Masken som kallas Kòmò-suruku, Kòmò-hyenan, är därtill försedd med horn, vilket 
är en sinnebild för attack, alltså även den en metafor för att angripa svårigheter. 
Masken är således i dubbel bemärkelse en ikon för kunskapssträvan. Själva den 
kunskap som eftertraktas kallas kòmò. Kunskapen anses ha en självständig existens i 
form av en substans som befinner sig utanför eller över (sanfè) vanliga människors 
kroppar och sinnen, men den kan inträda i kroppen under de hemliga ritualerna. 
Sällskapets mästare, karamògòw, bär i sina kroppar denna substans i stort mått. Om 
den sprids okontrollerat kan den vara skadlig, därav försiktighetsmåtten mot 
kroppslig beröring. Kòmò-kunskapen skildras som en tung och ofantlig börda, en 
sträng och krävande förpliktelse, ett omättligt begär. Förvärvandet av denna kun-
skap gestaltas i ritualerna så att den stiger ner ovanifrån (sanfè) ner i den invigde. 
Därför bärs hyena-masken som en hjälm på huvudet, inte som en ansiktsmask 
(Olsson 2006, s. 271–272; illustration i Olsson 1994, s. 496).  

Efter de inledande samtalen med mästarna träder vi in på platsen för ritualen, 
den ligger som alltid i byns periferi. Vi utbyter hjärtliga hälsningar, men ”handsla-
gen” sker med luft mellan händerna.  

– Detta är Kòmò ko, Komos sak!   
Platsen är sparsamt upplyst av fladdrande eldar runt vilka de gamla sitter och 

samtalar. Vi anvisas plats på en kohud. De unga initianderna sitter för sig, på en 
annan kohud. En delegation kommer in bakom oss från fälten, de annonserar 
Kòmòs ankomst med höga skrik. Så kommer den vördnadsbjudande masken ingli-
dande, den är fyra meter hög. Jag kan inte se det, men jag inser att den består av en 
cylindrisk träställning klädd med fågelfjädrar. Mannen inuti masken är helt dold. 
Han talar i ett speciellt halvsjungande register genom ett mirliton-instrument, gele, 
av metall. – Mirlitonen är vid kvällsritualerna som föregår den nattliga seansen ett 
av Kòmòs främsta instrument, ett av sällskapets kännetecken (index). Samma 
instrument har jag sett inne i Dibi, ”Den Osynlige”, en av Sorys många fetischer  
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(symbolöverföring). Rösten inifrån masken är således starkt förvrängd. De 
dansande skuggorna och det fladdrande eldskenet som sparsamt belyser den 
imposanta masken skapar tillsammans en Verfremdungseffekt. Effekten förstärks 
av prästen som oavbrutet cirkulerar runt masken och utbyter korta fraser med den. 
Dialogen sker dels så att prästens ord upprepas i förvrängd, parafraserad form av 
masken, dels så att prästen parafraserar eller tolkar för ritualens deltagare vad 
masken säger på sitt halvsjungande manér. Prästen är en person som vi känner, han 
talar med hög röst, men i ett helt annat register än masken. Intrycket blir en 
kontrast, att själva masken med sin vibrerande metalliska stämma är en annan sorts 
person än prästen och vi andra. Masken framstår som en rituell aktör som inte är 
människa. När masken närmar sig oss gör vi Kòmò-tecknet. 

Bild 7. Kòmò-sällskapets mask Kòmò-suruku, Kòmò-hyenan (se texten). Observera hornen 
och käkarna till höger. Masken är samtidigt en fetisch som just mottagit ett blodigt offer, här 
dock ej under sällskapets hemliga seanser. Foto: Tord Olsson. 

Skapandet av närvaro är en viktig aspekt i ceremonierna vid daankun. Där 
spelar ordet en viktig roll. I fetischritualerna gestaltas närvaron på ett dubbelt sätt. 
Dels genom att de rituella handlingarna, inklusive språkhandlingarna, fokuseras på 
fetischobjektet vars dignitet därmed höjs, och blir en personkategori; dels i ut-
trycken för att en existerande fetischgudomlighet, som antingen slumrar i fetisch-
objektet och väcks till liv under ritualen, eller är rörlig i rummet, tar plats i och runt 
sitt materiella objekt, och blir till en av de rituella aktörerna. Jag kan urskilja båda 
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dessa gestaltningar när jag reflekterar över det rituella skeendet, och det kan Sungo, 
Sory och andra också, särskilt när jag pressar dem, men för dem är detta i praktiken  
en irrelevant åtskillnad. Och i Kòmò-ritualen talas det inte om att någon människa 
döljer sig inne i masken. Själva masken är den rituella aktören. Det jag i analytiska 
termer ser här är en rituell fusion, som diskursivt yttrar sig i själva oviljan eller ten-
densen att underkommunicera distinktionen mellan en gudomlighet eller andlig 
person som aktör och dennes materiella motsvarighet i ett objekt som aktör, eller 
en människa som aktör. Denna fusion, som redan antyddes i uppfattningen att den 
döde jägaren är närvarande i den lateritfärgade vinden, återkommer även i andra 
ritualer som är mer storslagna och ceremoniella än de vardagliga fetischoffren. Men 
tendensen är densamma i de dagliga fetischritualerna, i jägarnas ceremonier, i de 
hemliga sällskapens ritualer, och som vi ska se, i besatthetsseanserna – obenägen-
heten att skilja ett rituellt objekt eller en mänsklig rituell aktör, från en icke-mänsk-
lig aktör. Genom denna fusion skapas närvaro.  

Drömteatern: djinnen Keitas scen 
Djinnerna finns överallt. De befolkar särskilt bushen, men håller sig även i närheten 
av människornas boningar. (Den följande framställningen är hämtad ur Olsson 
2000.) Ordet jinè kommer från arabiskans jinn, men man ska inte lägga för mycket 
av islamisk eller muslimsk folkloristisk innebörd i bambaraordet jinè. Sedan århund-
raden lever det sitt eget liv i den västafrikanska språkvärlden. Ordet kan bäst över-
sättas med "djinn"; "ande" är lite för tunt och substanslöst. Sungo pekar åt sydöst: 

– Där borta, under en akacia strax utanför byn bor en stor familj djinner. Och 
däråt, fast lite längre bort - han pekar mot norr - där bor en annan familj. Och som 
du vet så bor det ju en djinn här i själva byn.  

Djinner är normalt osynliga för de flesta av oss men de liknar i flera avseen-
den människor. De lever i familjer, tillhör olika stammar, de älskar och hatar, en del 
är små och tjocka, andra långa och magra, de har skilda sysslor. I trakten av Gwa-
nyebugu är de mest berömda männen bland djinnerna följande: Keita, han är bam-
bara, en jägare; Haydara Sherifi, han är muslim; Faane är bambara, en smed; Maarè, 
han är bambara, en griot; Koyatè, även han en bambaragriot. Bland de kvinnliga 
djinnerna i området märks Donkè, en smeds hustru, samt Bukura och Anyana som 
är medicinkvinnor. De har ett snabbt skiftande temperament och blir lätt förtre-
tade. Det gäller att hålla sig väl med dem, om de blir provocerade kan de bli farliga. 
Djinnerna lever längre än människor, i flera hundra år, och de mäktiga av dem be-
sitter därför ett vetande som överstiger det mänskliga. Eftersom deras kroppar har 
en annan substans än människors begravs de döda djinnerna inte som människor. 
Sungo visar: 

– Så här! Han sopar med en lätt handrörelse samman den lösa sanden på mar-
ken framför sig.  

– Så här begravs liket av en djinn, säger han. Med detta vill han understryka att 
djinnernas kroppar är annorlunda än våra, de saknar skelett och deras händer har 
därför inga leder. Deras mjuka, formbara kroppar kan anta allehanda gestalter. Till 
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huset i Gwanyebugu kommer regelbundet en djinn som så att säga hör till familjen, 
menar Sungo: 

– Sira har en djinn som är förälskad i henne. Han kommer till henne på mån-
dagsnätterna och torsdagsnätterna för att älska med henne. Han väljer islamiska 
tidpunkter för kärleksmötena, tänker jag. Djinnen är diskret, varken Sira själv, 
Sungo eller jag har märkt något av besöken. Men Sungo och hans hustru är klara 
över att de intima besöken verkligen äger rum. En annan och mäktigare djinn vid 
namn Babugude Keita har via sitt medium underrättat dem om den kärlekskrankes 
visiter och gett dem instruktioner: Sungo får inte ligga med sin hustru måndag och 
torsdag natt, då skulle djinnen bli svartsjuk. Informationen har förmedlats under 
den egenartade ceremoni som kallas jinè-dòn, djinn-dansen, eller ceremonin där man 
ser djinnen. Djinner och människor uppehåller sig i samma livsvärld men i delvis 
skilda domäner. De två sfärerna tangerar varandra och griper ibland in i varandra. 
Människorna kan även avsiktligt arrangera en fusion mellan de två domänerna ge-
nom att invitera djinnerna och samspela med dem. Det sker under jinè-ritualerna. 

Torsdagen den 27 januari 2000 står det i min dagbok. När eftermiddagshettan 
lättat och förvandlats till ett tyngdlöst gult ljus gav vi oss iväg på mopeden, Sungo 
och jag, mot Samamani där jinè-ritualen skulle äga rum under natten. Vi hann upp 
Nyòkuru och Jirba med sina nkoniw, harplutorna, på axeln. De hade gett sig av 
tidigare men fastnat med cyklarna i sanden, öknen tränger fram. Vi anländer till 
Samamani strax efter sex. Mediet Bugura Traoré är redan där, iförd praktfull dress 
och huvudduk, med silverringar på fingrar och tår; ansikte, händer och fötter är 
konstfärdigt sminkade med blåsvarta mönster på den mörkbruna hyn. Jag hade 
träffat Bugura några gånger tidigare, en gång i vid en jinè-ritual i Gwanyebugu då jag 
fotograferat henne när djinnen tagit hennes kropp i besittning. Minnet av 
kommunionsoffret som följde på besatthetsriten den natten var fortfarande starkt: 
En hund offrades. Den grillades på elden och så kastade sig deltagarna över djuret, 
slet det i stycken och förtärde köttet. De oätliga resterna delades upp mellan 
kultdeltagarna. Hunden är en sinnebild för samhälle och gemenskap i många av 
bambaras ritualer.  

Fotona hade hon skänkt bort, berättade hon, till andra jinèdenw, djinnbarn, de 
många kvinnor och några få män som deltar i de riter som är hennes åtagande. Hon 
är populär. Jag hade gästat hennes hem och vi hade utbytt gåvor: en fransk parfym 
”Obsession” av märket Calvin Klein mot en spräcklig höna. Bugura är en kraftfull 
och talför kvinna i fyrtioårsåldern, lite manhaftig kanske, men rätt vacker i mitt 
tycke. Hon sitter bredvid mig, mitt ibland oss män och talar högt och länge. Vi 
dricker mintte och dikolen, alkoholhaltig renad honung, och Bugura delar ut furaw, 
mediciner av olika slag. Sungo och jag får furamugufin, ett kolpulver från ett särskilt 
träd med desinfekterande effekt och som motverkar diarré och sviter av dålig eller 
förgiftad mat. Jag känner att honungens effekter snabbt lindras. Mörkret har tätnat 
och Bugura drar sig tillbaka för att förbereda sig inför nattens händelser.  

Eldar och facklor lyser upp platsen som avsatts för ritualen. Musikerna är på 
plats, balafonen, nkonin och trummorna ljuder. Vi tar plats på en stråmatta bredvid 
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musikerna, det är trångt, ett hundratal människor har samlats mellan hyddorna runt 
den sandiga scenen där djinnen ska framträda.  

– Vi är alla här jinèdenw, djinn-barn, du också, förklarar en kvinna som sitter en 
tvärhand ifrån mig med barnet sitt sovande i knäet.  

Några kvinnor börjar dansa till musiken som ökat i lidelse, insatserna är force-
rade men korta och ingen av dem faller i trance. Allt fler kvinnor börjar dansa, nu 
på rad i en procession som rör sig medsols och bildar en ring. Röken och balafon-
spelarens svettångor blandas. Så dyker Bugura upp från hyddan som ligger 
tvärsöver scenen där jag sitter bredvid musikerna och blandar sig med de dansande. 
Intensiteten i musikens stiger och sjunker och varje våg driver på de dansande 
kvinnorna med allt större eftertryck.  

– Nu svävar djinnen Keita strax ovanför oss, säger kvinnan intill mig. Han kan 
inte motstå balafonens frenesi, nkonins klang och jenbe-trummornas virvlande ut-
brott. De dansande kvinnorna lämnar arenan, endast Bugura är kvar och hon dan-
sar lidelsefullt och länge med våldsamt svängande armrörelser, svingar häftigt ut 
vänstra armen, sätter samtidigt högra mot bröstet och omvänt. Hon är en jinètòmuso, 
en kvinna som inträder i trance. De nakna fötterna stampar sanden. Detta är jinè-
dòn, djinn-dansen.  

Bugura vacklar till, blicken stelnar, hon rister till som i frossa och börjar ragla. 
Musiken tystnar nästan, bara nkonin hörs svagt. Det som nu händer ser jag inte, 
men Bugura har senare skildrat det för mig: Djinnen befinner sig nu rakt framför 
henne, kommer närmare och stiger in genom hennes ögon och sprider sig i hennes 
kropp. Från det ögonblicket minns hon inget längre. Det jag ser är att hon sjunker 
samman på marken, börjar krypa fram mot musikerna och mot mig. När hon är på 
en armlängds avstånd klappar jag lätt med handflatorna i sanden framför henne i 
vördnad inför djinnen Babugude Keita. Det är hälsningen. Så reser hon sig upp. 
Musiken har upphört, tystnaden är total. Deltagarna är vördnadsfulla och skrämda, 
alla väntar. Så kommer det: 

– Haaa! Haaa! Babugude Keita ger sig tillkänna och kräver uppmärksamhet. 
Haa, ha, aa, a! Rösten är stark, en mansröst som använder Buguras mun för att 
meddela sig med oss. Kvinnan bredvid mig säger att djinnen gripit hennes mun, a 
da minè. Buguras kropp rör sig nu manligt, med stora steg, med machomässig själv-
säkerhet runt på scenen. Haa! Jag är här, vilka är ni? Djinnen Keita har intagit ma-
negen, han är en man, en bambara-man, en stor jägare. 

– Shhhh! Han tillkännager vem han är, det väsande ljudet som frambingas ge-
nom mediets mun är ljudet från jägarnas visselpipa när de ger sig tillkänna för var-
andra i bushen, shhhh! Kultdeltagarna har återhämtat sig, någon ställer en fråga och 
börjar som alltid med att hövligt tilltala djinnen med hans släktnamn: 

– Keita! 
– Jahil! Ja, jag lyssnar! Keita svarar på djinnernas språk. En människa skulle på 

bambaraspråket säga Naamu! Så följer ett par-tre timmars samtal med Keita på 
bambara. Mest handlar det om samvaron mellan människor, om giftermål och fa-
miljerelationer, förtret, allehanda sjukdomar och deras botande, särskilt om hud-
sjukdomar och den mystiska nedstämdhet med huvudvärk, stelhet i nacken och 
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paralysi som vildmarkens djinner förorsakar och som därför kallas jinè-bana eller 
kungo-bana, djinn-sjukan eller bush-sjukan. Keita ger råd, anvisningar om offer och 
medikament. Han är ibland skamlöst grov i mun och mycket slagfärdig när det 
kommer kniviga spörsmål eller inpass från kvickhuvuden bland de närvarande. 
Djinner är inte så kultiverade som människor, de vaktar inte på sitt tal. Skrattsal-
vorna dånar och så med en gång är det allvar igen. Underhållning och undran, ko-
mik och respektfull bävan blandas i tvära kast.  

Så tar musiken vid igen, Keita dansar med hjälp av Buguras kropp, med 
samma häftigt pendlande armrörelser som tidigare, musikerna driver på och Keita 
närmar sig dem, han vill ge sig av härifrån, och så kastar han med en plötslig rörelse 
Buguras armar rakt upp mot natthimlen. Han har lämnat hennes kropp och hon 
sjunker lealöst samman i armarna på två kvinnor som närmat sig bakifrån. De bär 
henne till en stråmatta strax bakom min plats vid balafonen och täcker över henne. 
Hon ligger där i dvala, förlorad mellan två sfärer, mellan djinner och människor. 
Hon kommer att sova till morgonen. 

– Jag har sovit djupt, det är det enda jag minns.  
Det är vad hon säger nästa dag. Jag tänker att detta är ett avslutande rituellt 

yttrande, och att amnesin är en dogm och en akt som tillhör ritualen. Vi samtalar 
om vad som hände innan. Det är nu hon säger att hon före minnesförlusten sett 
djinnen inträda på dansplatsen, skrida emot henne och tränga rakt in i hennes ögon.  

– Men jag ser inte djinnen med mina verkliga ögon utan med min inre blick, n 
kònò nyè, säger hon. Det är som en dröm, men jag sover inte, jag ser även männi-
skorna runtomkring i början.  

När jag talar med Sungo på franska lanserar jag ett uttryck: 
– Som en "rêve-théâtre", en dröm-teater, kunde man säga det?  
Sungo blir förtjust, formuleringen fångar att mediet är vaket och på samma 

gång liksom i en dröm förnimmer djinnen och sedan gestaltar den, menar han. Men 
jag vill inte driva resonemanget vidare, så väl känner jag inte Bugura. Dessutom är 
både drömmetaforen och teatermetaforen tungt belastade. Men när vi tar bambaras 
personlighetspsykologiska termer till hjälp är vi genast alla klara över vad som sker 
när en djinn tar gestalt i en människas kropp. En människa består av en mängd fy-
siska och psykiska faktorer och processer som även förbinds med andra individer, 
med samhället och med yttervärlden. En av de psykiska substanserna är ja, som är 
en vital del av människans personlighet. Det är en psykisk dubblett eller tvilling av 
motsatt kön, som är bestämmande för människans stabilitet som person, hans eller 
hennes temperament och möjligheter i livet. I konkret mening talar man om speg-
lingen i vattnet, fotavtrycket i sanden, skuggan, ett porträtt, ett foto, en film, som 
en människas ja, och dessa ting kan även användas som metaforer när man talar om 
en persons ja. Denna substans är även centrum för säkerhet, djärvhet och, såsom 
brist, fruktan. Bugura, Sungo, jag och de andra som är närvarande kan nu med hjälp 
av detta begrepp på ett rätt enkelt sätt förklara det psykiska förloppet vid Keitas 
och Buguras interaktion under ritualen: Djinnen, som är en man, ersätter temporärt 
Buguras manliga ja under den centrala fasen av ceremonin. Hon minns därför inget  
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Bild 8. Mediet Bugura Traoré vid olika stadier under en besatthetsritual (jinèdòn): Dansen till 
musiken som lockar djinnerna till platsen. Besatt av djinnen Keita kryper hon fram mot 
musikerna och kultdeltagarna – djinnen kräver en hälsning. Efter timtals agerande kastar hon 
upp händerna då djinnen lämnar henne. Hon faller samman och tas om hand av kvinnorna. 
Foto: Tord Olsson. 

144 Religionshistoria 



KAPITEL 7. DEN DUBBLA BLICKEN… KAPITEL 7. DEN DUBBLA BLICKEN… 

Religionshistoria 145

 
Religionshistoria 145



DEN RITUELLA MÄNNISKAN DEN RITUELLA MÄNNISKAN 

146 Religionshistoria 

 
146 Religionshistoria 



KAPITEL 7. DEN DUBBLA BLICKEN… 

 

Bild 9a–b. (föregående sidor 145 och 146). Förloppet vid besatthetsritualerna följer i stora drag 
ett likartat mönster: En  förberedande fas då kvinnorna dansar med kraftigt svängande 
armrörelser till den rytmiska musiken (balafon, nkoni, trummor, sång) som lockar till sig 
djinnen. Musikerna stegrar intensiteten när de märker att mediet är på väg att falla i trance och 
djinnen är beredd att stiga in i kvinnans kropp. När hamnskiftet skett följer den längsta fasen 
(2-6 timmar) då intensiva och lugnare perioder växlar. Mediet dominerar då scenen och 
djinnen talar med hjälp av hennes mun. Slutligen faller hon samman och djinnen lämnar 
henne. Både Bugura Traoré och Babu Kulibali (bild 9a–b) följer denna ordning, och båda blir 
besatta av djinnen Babugude Keita. Trots denna ordning är besatthetsritualerna inte så 
 rigoröst strukturerade som liturgiska ritualer, utan är i stället performance-orienterade. De 
båda medierna Bugura ( i fytioårsåldern när bilderna togs i januari 2000), och den yngre Babu 
(trettiotvå år när jag tog bilderna i mars 2010), följer var sin framförandepraxis. Bugura är 
talför, ibland högtidlig eller sträng, ibland humoristisk i dialogen med publiken. Babu har en 
helt annan stil: Hon är fysiskt intensiv, mimetiskt och koreografiskt orienterad. Hon förmedlar 
djinnens budskap med sång mellan de forcerade dansinstatserna. I motsats till Bugura behöver 
därför Babu en naamu-naminè-na, en person som i klartext förtydligar djinnens i sångform 
framförda budskap (se den äldre kvinnan i ljusblått och den yngre i vitt och cerise).   

Jämförelsen mellan liturgiska ritualer och performance-orienterade ritualer visar på den 
påtagliga citatkaraktär som generellt är utmärkande för rituella handlingar, inte bara för orden i 
ritualen. Varje rit som utförs tycks hämtas ifrån en redan förefintlig repertoar så att handlingen 
verkar utföras genom aktören snarare än av aktören. Denna externa proveniens kännetecknar 
såväl de liturgiska ritualerna - såsom de hemliga sällskapens ceremonier, vars föreskrivna 
ordningsföljd och symbolik är stramt strukturerade - som de mer improviserade och 
aktörsbetonade riterna som äger rum då djinnerna bjuds in från bushen och tar människornas 
kroppar i besittning. Båda slagen av ritualer präglas av ett dubbelt författarskap. I de liturgi-
orienterade ritualerna är den ena upphovsmannen den anonyma repertoaren av traditioner och 
den andra upphovsmannen aktören som hämtar akterna därifrån, utför dem och förser dem 
med innebörd ur egen fatabur. Vi de svagare strukturerade ritualerna av performance-karaktär, 
som besatthetsritualerna är ett exempel på, står båda upphovsmännen i centrum och ingen av 
dem är anonym. Djinnen har förnamn och släktnamn, är man eller kvinna, och är känd genom 
sin verksamhet, t.ex. som jägare, smed eller medicinman. Både medium och medverkande kan 
referera till den residual av beteenden som kännetecknar djinnen och ageras ut genom mediet. 
Djinnen träder från sitt externa viste in i människornas krets och tar mediets kropp i 
besittning. Djinnen behöver en människas kropp för att agera. De medverkande ser framför 
sig ett dubbelt scenario (Olsson 2000, s. 25). Foto: Tord Olsson. 

från och med besatthetsögonblicket, men vi ser hur hennes kropp och röst 
förändras till att gestalta Keitas personlighet. Men tankens klarhet grumlades nästan 
genast. Var det djinnen, anden själv, som tog Buguras kropp i besittning eller var 
det Keitas ja? Och var tog Buguras ja vägen under tiden?  

Så får vi Buguras skyddsmediciner, Sungo ytterligare något av det svarta pulv-
ret och vi föräras var sin flaska furalangari, en vätska att tvätta oss med; den ska 
skydda mot ondska och olyckshändelser. Bugura och Sungo demonstrerar hur man 
tvättar händer, armar, ansikte, huvud: 

– Och så läser du li-llahi tillsammans rabbi l'alamin ar-rahman ar-rahim. Ett frag-
ment av en islamisk formel lever vidare i bambaras språkvärld. Men samtalet har 
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denna gång inte gällt en text utan en rituell händelse som vi alla tagit del av och 
som vi försökt förstå. 

Det skulle dröja flera år, till den 18 januari 2007, innan jag blev rituellt initierad 
i Buguras djinn-sällskap. Jag fick då i kvinnornas krets dricka en kalebass med en 
bitter dekokt av särskilda örter, klä av mig naken och tvätta hela kroppen med ört-
medicinen, kallad jinè-fura, djinn-medicinen. Sedan anvisades jag plats hos hos Ya 
Jara, divinatören. Hon kastade kolanötter på stråmattan där vi satt och reciterade 
formlerna som förmådde henne att ”läsa” innebörden av deras position. Läsningen 
tog tid. Den skulle ange min framtida bestämmelse. Men så i ett slag såg hon klart:  

– Din djinn är Mamine Haydara! Det blev genast offentligt. Kvinnorna eggade 
mig att dansa djinn-dansen. De jublade, alla tycktes känna till Mamine Haydara. 

Hon är syèrif, en högvälboren, en ättling till profeten Muhammed (arabiska 
sharîf), en afrikansk djinn, men rätt ljus i hyn och enastående vacker. Du kommer 
att drömma om henne på nätterna, hon älskar dig, men är svartsjuk på din hustru 
Mariyama! När jag återvände till Gwanyebugu hade ryktet gått före mig. Folk häl-
sade: Mamamine Haydara! 

*** 

För dem som lever med hackan i hand i Sahels förtorkade landskap med dess lejon-
gula, ockrabruna färgtoner är varje avfärd inte bara ett vemodigt avsked utan väcker 
också tankar på återkomst. Jag lämnar kvar merparten av packningen, lägger ner 
anteckningsböckerna, kassettbanden och mina fetischer i ryggsäcken. Gamle Nci 
gör mig en ny bagan, en amulett att bära om midjan.  
– Den kommer att skydda dig. Om flygplanet - pankurun, den flygande båten - faller 
ner kommer du att förbli oskadd. Den skyddar också dina ord så att de respekteras. 
Så fäster jag amuletten runt midjan. Harmattan blåser in från öknen. Det kommer 
att bli en dammig färd. Jag sveper in huvudet, näsa och mun i min svarta jalamugu, 
tuaregturbanen. Omfamningar. De gamla spottar i min hand, läser välsignelserna. 
Aldrig har jag blivit så bespottad, med välvilja, som i Gwanyebugu. 

– Ala ka dubabu minè, Må Gud fånga upp välsignelserna, svarar jag.  
Så slänger jag in ryggsäcken i Land Rovern som kommit för att hämta mig och 

kliver in. 
– Ayiwa, ne tagara ka na , Gott, jag ger mig av för att komma tillbaka. 
–  Ko an bè somògòw fò, Hälsa familjen från oss! 
– U na mèn, De ska få höra!   
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KAPITEL 8 

Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt 
helande i det senmoderna Sverige 

Anne-Christine Hornborg 

nder 1990-talet vistades jag långa perioder hos de kanadensiska mi’kmaq-
indianerna för att färdigställa en avhandling (2001) om deras traditioner, 
ritualers mening och miljöengagemang. En central fråga var platsens 

mening, i detta fall ett berg, Kelly’s Mountain (Kluskap’s Mountain1), på ön Cape 
Breton, Nova Scotia. Berget rymde en grotta, som mi’kmaq menade tillhöra guden 
Kluskap och var den plats denna mytologiska gestalt i en framtid skulle återvända 
till.2 Mi’kmaq kämpade framgångsrikt för att hindra ett planerat gruvbrott i berget, 
ofta inbegrep denna kamp ritualer och referenser till okränkbara värden som 
tradition och heliga platser. Efter århundraden av kolonial erfarenhet och 
myndigheters ständiga försök att assimilera gruppen till det kanadensiska samhället 
valde Mi’kmaq således att revitalisera traditioner, diskutera andlighet sida vid sida 
med miljöfrågor och genomföra ritualer parallellt med sekulära demonstrationer, 
debatter och möten. Platsens mening, samhället och traditionerna var navet som all 
mi’kmaqs verksamhet och diskussioner rörde sig runt.  

U

På grund av koloniseringen av Nordamerika lever de flesta mi’kmaq på reser-
vat, små landområden som omgärdas av storsamhället. Några få har flyttat till 
Boston, andra åker på tillfälliga arbeten i Maine som blåbärsplockare, men det är till 
reservaten de alltid återänder, även om det är för kortare vistelser. Den viktigaste 
religiösa högtiden för mi’kmaq är St. Anne’s Day, som firas i slutet av juli, mest tra-
ditionsenligt på Chapel Island (Hornborg 2002). Reservatslivet har skapat och ge-
nererar fortfarande en stark gemensamhetskänsla, vilken är tydlig i traditioner, hur 
individen formas och hur helande ritualer genomförs (Hornborg 2005a; 2005b).  
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Om vi lämnar reservatslivet, korsar Atlanten och åker till Sverige – vad kan 
sägas om dagens svenskar? Vilka riter eller ritualiserade verksamheter främjas och 
skapar mening i ett samhälle, som har en av de högsta levnadsstandarderna i värl-
den? Syftet med denna artikel är att undersöka hur plats, natur och hälsa lyfts fram i 
marknadsföringen av rituellt helande i det senmoderna Sverige. Att ”vara naturlig” 
har blivit ett framgångsrikt koncept inom nyskapade riter, vilka idag kan säljas och 
köpas som vilka varor som helst på marknaden. 

Modernitetens visp 
Sverige har beskrivits som ett av de mest sekulariserade länderna i världen, åtmin-
stone vad gäller aktivt deltagande i kyrkliga aktiviteter. Religionsforskaren Paul 
Heelas går så långt i sin beskrivning av detta fenomen att han talar om den traditio-
nella religionens kollaps (2002, s. 360). Men få svenskar skulle beskriva sig som ag-
nostiker eller ateister. Istället ser Heelas en ny form av globaliserad andlighet växa 
fram, en ”livets andlighet”, som kan ta många former. En av dessa är New Age-
rörelsen. Många svenskar skulle troligen förknippa denna med fenomen som aura-
diagnos, andeframkallan eller spådomar med tarotkort, vilket inte utövar någon 
större lockelse för dem. Vidare skulle få av utövarna själva kalla sig för New Age, 
eftersom detta för många står för något flummigt och ovederhäftigt. 

Heelas är dock intresserad av att spåra de tankemönster som New Age-filoso-
fin bara är en del av och hur dessa verkar i det senmoderna samhället. En av dessa 
idéer är vad han kallar “HS-faktorn”, en föreställning om ett Högre Själv inom 
varje människa, en latent potential att utveckla för att kunna leva sitt liv fullt ut. 
Detta innebär att ta väl hand om sin kropp och själ, och hälsa har blivit försälj-
ningsnamnet för en växande industri av produkter från hälsokost till ritualiserade 
kurser i hur individen bäst hanterar stress och bekämpar utbrändhet.  

Diskussionen om individens villkor i samhället brukar också omfatta en 
granskning av modernitet som fenomen. Modernitet är ett mycket debatterat be-
grepp och flera forskare vill inte tala om det som ett homogent fenomen, utan me-
nar att det formas i samspel med sin specifika kontext. Forskarparet Comaroff 
(1993) har därför valt att tala om många moderniteter. Sekularisering och en avtra-
ditionalisering är inte nödvändiga kännetecken på modernitet. Islam har i många 
länder blivit en vital kraft när nya, moderna nationer byggs upp och i Sydamerikas 
städer växer pentecoströrelsen sig stark. Sverige har sin variant av modernitet, ofta 
har den inneburit att individens band till lokala platser, släktskap och den traditio-
nella religionen lösts upp. Samhället kan liknas vid ett fält där någon placerat en 
elektrisk visp och kört runt med dess invånare, som efter denna turbulens måste 
hitta nya anknytningar till platser, människor och traditionen beroende på var de 
hamnar. Den svenska modernitetsideologin rymmer därför en platslös, avkontextu-
aliserad individ som letar efter mening i sitt inre liv och inte i traditionen och ge-
mensamma symboler (Hornborg 2006;. Furedi 2003, s. 24; Beck 2002, s. 33).  

Det finns naturligtvis fortfarande kvar traditionella riter i Sverige, men paral-
lellt till dessa har nya, ritualiserade verksamheter utvecklats för att bättre svara på 
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den moderna människans behov. Hur framställs tradition, kropp och själ, plats och 
hur skapas nya, rituella rum? 

Från traditionella till individ-centrerade ritualer 
När socialantropologen Roy Rappaport (1999, s. 24) formulerade sin ritualteori – 
”the performance of more or less invariant sequences of formal acts and utterance 
not entirely encoded by the performers” – så var det den liturgiska riten han hade 
som råmodell. Deltagarna kan lära sig innebörden i de symboliska handlingarna 
men framför allt måste de veta hur riten ska utföras. Om individen vill uppnå per-
formativa effekter måste ett bestämt mönster följas. Om inte, så har riten felat. 
Riten är således, enligt Rappaport, ett speciellt sätt att kommunicera.  

Eftersom riten i Rappaports modell kan uppnå effekt trots individens inten-
tion, följer att den är mer pålitlig för samhället än vad andra handlingar är. Tradi-
tionens föreskrivna regler blir ett hinder för att individen profiterar på samhället 
eller naturen för egen vinning. Rappaport såg således en poäng i det rituellt fast-
slagna mönstret, en vinst för mänskligheten, samhället och på lång sikt ekologin. 
Men med de nya riternas framväxt förändras förutsättningarna för den liturgiska 
riten. De måste attrahera en mer eller mindre platslös, avtraditionaliserad modern 
människa och det blir individen och inte traditionen som står i centrum. Catherine 
Bell (1997, s. 241) talar till och med om ett nytt ritualparadigm: “In this newer 
model, ritual is a medium of expression, a special language suited to what it is there 
to express, namely, internal spiritual-emotional resources tied to our true identities 
but frequently unknown and developed… The new paradigm is directed more in-
ward than outward, apt to define community and society in terms of the self rather 
than the self in terms of the community”. 

Idag erbjuder många av de nya riterna vägar för individen till god hälsa. Välbe-
finnande tilltalar individen av många skäl och det finns så många slags verksamhe-
ter som kretsar runt god hälsa som människans yttersta mening att vi kan tala om 
födelsen av en ny religion, ”Hälsans religion”. De flesta svenskar verkar på ett eller 
annat sätt arbeta med sin hälsa och kropp idag. Varför attraheras de till dessa prak-
tiker?  

Invånarna i välfärdsstater har möjligheter att köpa nästan allting och fastän 
hälsa inte är en vara i sig kan den objektifieras som sådan och behandlas som en 
eftertraktad vara. Stress är baksidan av modernitetens effektiva maskineri, den på-
verkar hälsan och orsakar stressrelaterade sjukdomar. Vidare lider många svenskar 
idag av utbrändhet och nya verksamheter skapas i syfte att hela människan från 
detta moderna tillstånd (Statistiska Centralbyrån 2004:3). Det verkar vara en para-
dox att invånarna i ett av de rikaste länderna i världen samtidigt jagar hälsan. Men 
här kan samtidigt finnas en förklaring till en upptagenhet av kroppen. Eftersom den 
moderna människan inte längre primärt definieras av släkt eller lokala sammanhang 
blir den hälsosamma kroppen den trygga platsen att bädda in sitt Själv i. 

Det har funnits en tendens att behandla riter som verksamheter riktade till 
övernaturliga väsen eller att de till och med är ålderdomliga handlingar som kom-
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mer att försvinna i det moderna samhället. Moderna symptom som stress och dess 
behandling borde med detta synsätt således inte vara föremål för traditionella hea-
lingritualer utan överlämnas till den moderna vetenskapen. Men, som Catherine 
Bell har påpekat, behöver inte riter vara en “separate category or an essentially dif-
ferent type of activity” (Bell 1997, s. 138). Istället föredrar hon att tala om “the 
general process of ritualization as flexible and strategic ways of acting” (ibid.). 
Eftersom de flesta av de nya praktikerna är individcentrerade och öppna för kon-
stant förnyelse, allt efter deltagarens strategi eller behov, är de inte riter enligt 
Rappaports definition. De behöver inte följa traditionens i förväg uppsatta hand-
lingar, utan kan tillfälligt uppfinnas för att nå bästa effekt för individen. De är ändå 
riter, men av ett annat slag än de som traditionen definierat.  

För att undersöka de nya, rituella sammanhangen, är det viktigt att först se hur 
platsen ramas in, eftersom inramningen skapar ett existentiellt fält och därmed ett 
meningsrum. Begreppet inramning myntades först av Gregory Bateson (1955) för 
att diskutera ritualens metakommunikation. Inramningen förändrar handlingarnas 
karaktär, inklusive de strategier som används för att nå vinster för individen och 
samhället. Det finns åtminstone tre viktiga platser i Sverige där hälsobefrämjande 
handlingar utspelar sig: i naturen, på hälsohem och på gym.  

Platsen för de nya ritualiserade verksamheterna 
Inramningen av en plats som ett rituellt rum är således viktig för att förändra män-
niskors attityd till verksamheten och hur man ska uppföra sig. Om deltagarna ac-
cepterar ritualens inramning har de också tagit på sig ett rituellt åtagande som de 
har intentionen att genomföra. När riten börjar är det opassande att bryta de ritu-
ella reglerna utan att lämna platsen. Traditionella riter utförs ofta på specifika plat-
ser som tempel, kyrkor eller moskéer. De heliga byggnaderna är fyllda med tradi-
tionella symboler och heliga objekt, vars speciella status förstärks i och av riterna. 

De nya rituella verksamheterna utförs däremot på andra platser än i de tradi-
tionellt heliga byggnaderna. Det är moderniteten som präglar konstruktionen och 
inramningen av de nya, existentiella rummen. Platserna ingår ofta i ett marknadssy-
stem för att konsumeras. För de kanadensiska mi’kmaqindianerna var riterna ett 
sätt att rädda Kluskaps berg, en helig plats, från att förstöras och från att bli ett 
gruvbrott. Men de moderna riterna använder oftast platsen som något individen 
kan nyttja mer för egna, tillfälliga behov än som heliga platser att upprätthålla lång-
livade relationer till. Naturen i sig, eller naturen som en inre kraft för varje individ 
att fullt utveckla, är centralt för de nya, helande aktiviteterna. 

Naturen 
I bondesamhället var naturen en arbetsplats som innebar tungt slit, men idag kan 
den ramas in som ett rituellt rum där helande livskrafter är verksamma. Platsen för 
det tunga slitet, svetten och arbetets vedermödor, blir idag istället en romantisk idyll 
för hälsobefrämjande rekreation. Varhelst det finns natur, finns det möjligheter till 
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läkning. Natur och hälsa hör således samman. De senaste årens nyvaknande in-
tresse för pilgrimsfärder kan förklaras som ett sätt för moderna människan att upp-
rätta inre och yttre hälsa genom att vistas i naturen. Så här marknadsför Stockholms 
församling (juli 2006) sina pilgrimsvandringar:  

Att göra pilgrimsvandringar och att leva pilgrimsliv har igen blivit modernt. Män-
niskor, som i sitt sökande efter livets djup och längtan efter inre och ibland yttre 
uppbrott, ger sig ut på vägar och stigar i vårt svenska landskap. En del färdvägar är 
urgamla och trampas upp på nytt, andra är nya och oprövade. Den inre vandringen i 
den yttre vandringens form. Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa männis-
kas behov av andlighet, inre ro och stillhet.  
Att göra en pilgrimsvandring är att göra både en yttre och en inre vandring. Det är att 
leva förhållandevis enkelt under en tid och skala bort sånt som man vanligtvis tycker 
sig behöva. Man får klara sig med det man kan bära med sig i en ryggsäck. Pilgrims-
vandringen följer en viss ordning som innebär regelbundna stunder av bön, medita-
tion, mässa, samtal och att dela. Vandringen ger utrymme för tankar, reflektioner och 
insikter som ger sig till känna och pilgrimsvandringen kan ge möjlighet till djupa 
samtal. Uppbrottet från vardagen och koncentrationen på det inre livet och gemen-
skapen med andra på vägen är pilgrimsvandringens djupaste mening.  
En pilgrim söker det viktigaste och lever därför nära marken, nära skapelsen, nära li-
vet. Att vara pilgrim blir en livshållning med hopp och framtidstro. 
(www.stockholmsstift.se) 

Skapelsen eller naturen inramas som en läkande plats, där kropp och själ holistiskt 
samarbetar för att integrera en persons välbefinnande för att hon eller han ska 
kunna leva ett rikare liv (“En pilgrim söker det viktigaste och lever därför nära 
marken, nära skapelsen, nära livet”). Naturen är den heliga platsen och riten fram-
ställs som en vandring i detta tempel. Även om hälsan inte anges som det huvud-
sakliga skälet till vandringen är ändå pilgrimsfärdens anda att må bra, hitta nya vä-
gar till avkoppling och tid att reflektera över identiteten genom att göra både en 
”yttre och en inre vandring”. 

De traditionella pilgrimsfärderna gick till heliga platser, laddade med religiösa 
symboler och meningssystem. Även idag kan man vandra de traditionella lederna. 
Fastän vandringarna organiseras av kyrkan och församlingarna och har rötter i den 
kristna traditionen måste emellertid detta nya sätt att ritualisera pilgrimsturer 
kontextualiseras i den moderna människans vara. Uttryck som ”dagens rastlösa 
människas behov” och ”uppbrottet från vardagen” reflekterar en annan tidsanda än 
de tidiga pilgrimsfärderna. 

Ett mera sekulärt sätt än pilgrimsfärder att rama in naturen som en läkande 
plats är att utföra hälsoriter under “må-brahelger”. Det specifika och ofta spekta-
kulära landskapet anses premiera hälsa och blir som sådant ett säljande koncept. En 
av dessa måbraaktiviteter erbjöds av Riksgränsens Spa i september 2006 och mark-
nadsfördes så här: 

Den här Må Bra-helgen riktar sig till alla er som vill uppleva våra härliga fjäll med alla 
sinnen. Uppleva, koppla av och kanske ladda lite batterier inför hösten. Vi kommer 
att göra fantastiska turer i både svenska och norska fjäll. Varje dag utövar vi Yoga, 
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Thai-Chi eller Qi-gong och du får åtnjuta två härliga SPA-behandlingar. Vi badar 
utetunnor, äter gott och dricker gott… 
Dag 2. Denna morgon inleds med Yoga…En storslagen vandring från fjäll till 
fjord…Under vandringen stannar passar vi även på att plocka örter som vi ska an-
vända i kvällens fotkur på Riksgränsens Alpina SPA. 
(www.riksgransen.nu/) 

Denna veckoslutskurs på fyra dagar erbjuder således naturupplevelser, riter från 
andra kulturer och kroppsmassage.  

Hälsocentra 
Hälsohem är exempel på andra ritualiserade rum där de meningsskapande hälsori-
terna utövas. Som modernitetens tempel, i syfte att generera hälsa och erbjuda me-
ningsfulla aktiviteter, är de mycket estetiskt tilltalade byggnader och placerade i 
vackra omgivningar i det svenska landskapet. Både byggnadernas utformning och 
de vackra omgivningarna marknadsförs som något som tar fram individens helande 
krafter. Naturens läkande kraft eller platser är något som betonas. Nedan beskrivna 
hälsohem använder naturen och plats på olika sätt, beroende på var de är placerade: 
i en stor stad, på den svenska landsbygden eller i andra länder. 

Skandinaviska hälsoakademin finns i Stockholm men erbjuder (2006-07-30) också 
vistelser och resor till andra platser och länder: 

Vi reser till Sardinien, Sydfrankrike, Mallorca, Jersey, Teneriffa samt Båstad. Syftet 
med våra resor är att man skall leva sunt samt ha trevligt och kul på semestern. 
Vi har ett stort utbud av bra aktiviteter med mycket väl utbildade medarbetare. Ho-
tellen är alltid mycket fina, likaså maten. 
Aktiviteter: Utflykter, promenader, skrattgympa, föreläsningar, medicinsk Qi Gong, 
Tai Chi, motionsgympa, vattengympa, avslappning, skönhetsvård, make up, napra-
pati, akupunktur, massage, zonterapi, musik och sång, dans, bridge, lek och över-
raskningar. 
Kurser under resans gång: 
Hitta Dina glada färger och former! Positivt skapande. 
Rökavvänjning 
Massage för hemmabruk 
Stresshantering 
Medicinsk Qi Gong 
Bridge 
Make up, senaste nytt! 
(www.halsoakademien.com) 

De meningsskapande aktiviteterna vid den Skandinaviska hälsoakademin är inte 
bundna till en plats i den svenska naturen utan kan således utföras till exempel på 
Sardinien, Mallorca eller i södra Frankrike. Hälsocentra har blivit en global industri 
som etablerar sig utanför väst, till exempel Evason Hua Hin Resort & Spa in Thai-
land (www.sixsenses.com/evason-huahin) och Pangkor Laut Resort in Malaysia 
(www.pangkorlautresort.com). Verksamheterna ska hela individen och som världs-
religionerna bäddas de in i nya kontexter för att predika ett universellt budskap, 
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Hälsans budskap. Men det finns en viktig skillnad från den traditionella “missions-
stationen”. Predikanterna i de globala hälsohemmen är inte främst intresserade att 
konvertera lokalbefolkningen till ”Hälsans religion”. Istället är hälsocentra byggda 
för att locka fjärran besökare, mest rika västerlänningar. Samtidigt materialiserar de 
relationen mellan rika och fattiga länder på ett cyniskt sätt: det är de rika männi-
skorna som köper god hälsa, och inte den fattiga befolkningen i omgivningen. Om 
lokalbefolkningen besöker hälsocentret är det som arbetskraft, att städa rum eller 
laga mat eller så är de inbjudna som specialister att ge besökarna behandling med 
sin ”genuina och lokala kunskap”. Pangkor Laut Resorts program i Malaysia erb-
juder i december 2006: 

 … physical and spiritual health and well-being, and are based on one of four um-
brella concepts: Rejuvenation and Longevity, Relaxation and Stress Reduction, De-
toxification, and Romance. For those seeking to fully experience the health rituals of 
the region, we recommend that you meet with our Chinese or Ayurvedic Specialists 
for a complimentary consultation at the beginning of your stay. Our comprehensive 
approach to health will lend helpful insight to your stay at the Spa Village, as well as 
life long tools for vibrant living. 
(www.pangkorlautresort.com) 

Platsen exotiseras ofta som ett sätt att locka besökare att få uppleva den “äkta va-
ran” – unika helande krafter som finns inbäddade i denna region:  

The Spa Village is a unique retreat that extols the healing cultures of the region and 
offers a respite from the rest of the world. Malaysia, with its diverse history of people 
and cultures, and a vast abundance of natural resources, provides the backdrop for 
our health rituals that are amongst the oldest in the world. The abundance of Malay, 
Chinese, Indian and Thai practices makes this the ideal setting for complete rejuve-
nation. 
(ibid.) 

Masesgårdens hälsohem betonar starkare (2006-07-30) än Skandinaviska hälsoakademin 
en specifik plats betydelse för hälsa och helande: den estetiskt tilltalade byggnaden 
vid sjön Siljan: 

Många kommer till vårt hälsohem för att de känner sig trötta, utslitna och utbrända. 
Andra för att de vill bli några kilo lättare. Oavsett av vilken anledning du kommer hit 
så ska du veta att du får vara här på dina villkor.  
Kanske vill du ha full fart från morgon till kväll och fylla dagarna med aktiviteter som 
QiGong, vattengympa och meditation. Eller kanske vill du bara ”vara” och ta det 
lugnt.  
En sak som nog alla vill ha är god vegetarisk mat och tips om hur du kan leva ett lite 
hälsosammare liv. Och kanske framförallt; varje vecka har sitt eget tema i form av en 
kurs. Den kan handla om allt från astrologi och relationer till hur du ökar din andliga 
kraft. 
Vi vågar inte lova att du kommer hem som en ny människa. Men vi vågar lova att du 
är piggare och lite tunnare. Och det är ju det som är meningen. Eller hur? 
Till sist: glöm för all del inte bort att njuta av Masesgårdens vackra byggnader och 
den sköna Siljansbygden. Gården, som har anor från 1700-talet, är egentligen värd ett 
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eget kapitel. Och naturen njuter du bäst av genom en promenad, en skidtur eller var-
för inte elda igång bastun nere vid Siljans strand och ta ett uppfriskande dopp? 
Välkommen till Masesgården! 
(www.masesgarden.se) 

Naturen och vandringar sägs ingå som viktiga komponenter i helande och rekrea-
tion, fastän de flesta av aktiviteterna sker inuti byggnaden. Hälsohem integrerar så-
ledes naturens läkande kraft i behandlingen, även om verksamheterna främst äger 
rum inomhus. Platsens historia (”anor från 1700-talet”) visar på kontinuitet i mo-
dernitetens rörliga rum och rymmer också, som i Pangkor Laut, gammal vishet 
(“our health rituals that are amongst the oldest in the world”, www. 
pangkorlautresort.com). 

Gym 
Gym är den tredje kategorin av platser där meningsskapande, ritualiserade verk-
samheter för den moderna människan utövas. Att använda sig av nautilusträningen är 
ett sätt att stärka sin hälsa och verksamheten finns vid mer än 80 svenska gym, som 
presenteras i december 2006 så här:  

Nautilusträning ger styrka, kondition och rörlighet. Hälsa går inte att lagra, det är en 
färskvara. Så fort du slutar träna försvinner muskelstyrka, kondition och rörlighet. … 
Nautilusträning är en livsstil. … Snabbare resultat får du för att vi har kunskapen att 
se den optimala potentialen hos varje individ.  
(www.nautilusgym.com) 

Gymen är funktionella, högteknologiska platser, utrustade med datoriserade maski-
ner. Hälsohem kan erbjuda liknande verksamheter, men vi hittar dessa behand-
lingsmetoder främst i städer i speciella lokaler. Här säljs inte hälsa som en utom-
husaktivitet och den speciella musiken som spelas har som syfte att samspela med 
snabba rörelser och användandet av maskiner. Naturen har blivit en maskinpark – 
och kroppen reducerats till muskler och kalorier som mekaniskt svarar på maski-
nernas kapacitet. Om individen vill vara naturlig och bevara hälsan är det en maskin 
och inte ett landskap som behövs. Att vandra i naturen förvandlas till en snabb 
löpning på träningsbandet.  

Läror 
Många av de riter eller ritualiserade verksamheter som används för helande och 
välmående i Sverige härstammar från Österns riter och traditioner. Dessa har lyfts 
ut ur sina lokala kontexter, globaliserats och återförts till nya kontexter. Brahman, 
atman, chi eller andra traditionella begrepp transformeras till en enhetlig andlig 
kraft (”energi”) i hälsoindustrins tjänst och blir som sådan ett effektivt sätt att be-
handla stress eller utbrändhet. Catherine Bell har karaktäriserat dessa Öst-Väst hy-
brider (och New Ageriter) som en speciell sorts riter vilka fokuserar “personal spi-
rituality or the individual’s spiritual potential… Doctrines and ethical teaching are 
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downplayed in favor of language that stresses highly personal processes of trans-
formation, realization, and commitment” (1997, s. 189–90).  

Nästan alla hälsohem erbjuder dessa rituella Öst-Väst hybrider som behand-
lingsformer. Skandinaviska hälsoakademin erbjuder till exempel medicinsk Qi Gong 
(min kursivering) och Tai Chi. Masesgårdens aktiviteter inkluderar också Qi Gong 
och andra österländskt inspirerade riter, till exempel erbjuds yoga i januari 2007:  

Yoga bygger på jämvikt, där vi förenar kropp & själ, balans mellan det kvinnliga & 
manliga inom oss (Yin & Yang, vår inåt-och utåtriktade kraft). Detta skapar energi, 
harmoni & andrum i vår vardag, när vi övar regelbundet. Här kommer vi att arbeta 
med Hatha-Yoga, som mest är kroppsyoga/hälsoyoga. Enligt Yogans grundtanke 
måste man först behärska sin kropp för att kunna utveckla sin själ och lära sig total 
koncentration och tålamod. I Hatha-Yoga ingår kroppsställningar, s.k. ”Asanas”, 
andningsteknik, hygieniska föreskrifter & diet.  
(www.masesgarden.se).  

Stadshotellet i Varberg betonar i december 2006 att ”i vårt behandlingsutbud för-
stärker vi vårt tema kring de österländska filosofierna. Under flera 1000 år har dessa 
filosofier legat till grund för att både stärka och rätta till obalanser i kroppen” 
(www.varbergsstadshotell.se). En av dessa behandlingsmetoderna är ”De fem tibe-
tanerna”. Denna metod presenteras som en andningsmetod: ”Tillsammans med en 
kontrollerad andning och fem yogaövningar stimuleras energiflödet och ger liv åt 
nerver, organ och körtlar” (ibid.). Qi Gong på Varbergs stadshotell innebär att 
deltagarna ”med hjälp av mentala övningar och enkla, stillsamma samt mjuka rörel-
ser sprungna ur den kinesiska kulturen främjar vi vår cirkulation av Qi, livskraft. Du 
ökar ditt välbefinnande, stärker din hälsa och förbättrar koncentrationsförmågan 
och kreativitet” (ibid.). 

De indiska Ayurvedaritualerna förvandlas i den svenska kontexten till ett red-
skap att motverka stress. Veda Lila, ett hälsocenter i Stockholm, marknadsför sina 
kurser i december 2006 så här:  

Vad kan man göra för att må bra i en stressig tillvaro? Hur kan man leva i ett stressigt 
samhälle och stressigt liv utan att bli stressad, med bibehållen livskvalité och energi-
balans? Hur kan man komma tillbaka till ”livet” igen efter att man har varit utbränd? 
Ayur veda har en hel del att erbjuda både vad gäller förståelsen för utbrändhetssyn-
dromet och hur det ska behandlas och inte minst förebyggas. (www.vedalila.se).  

Inte bara de ”rena” indiska, japanska eller kinesiska traditionerna säljs som bärare 
av helande krafter. Det finns också ett återvändande till ursprungskulturens tradi-
tioner och eftersom de helande krafterna är avkontextualiserade till en ”livskraft” 
kan skickliga ritentrepenörer blanda den livgivande naturens kraft med olika tradi-
tioner till en säljande produkt. Så har skett i konstruktionen av en same-zen rit. 
Denna nya behandlingsform är skapad av en kvinna som låter samerna representera 
ursprungsbefolkningens nära-till-naturen-ingrediensen, zen den mystiska, uråldriga 
visdomen och det norrländska landskapet naturens eviga, läkande kraft. Same-zen 
beskrivs i december 2006 som delad i tre steg, inklusive bad och stressreducerande 
massage med stenar, samtidigt som deltagaren lyssnar på samisk musik. Platsens 
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betydelse lyfts fram genom att ritledaren betonar att de objekt som används i riten 
kommer från omgivningen: massageoljan är producerad från traktens björkar och 
stenarna kommer från den lokala omgivningen, Torneträsk stränder (www. 
riksgransen.nu/). 

Ovan beskrivna riter och verksamheter är några exempel på hur den traditio-
nella religionen används och transformeras till att bli riter i den individuella hälsans 
tjänst. Det finns även olika slags privata mottagningar som erbjuder liknande riter 
som de vi hittar på hälsohem. Genom att anpassa riterna till det moderna samhället 
och en västerländsk kontext samt att de utförs på platser som känns hemvana (ho-
tell eller olika mottagningar) blir de lagom främmande för deltagarna. Främmande i 
meningen att de erbjuder något annat än vardagen och den traditionella, medicinska 
behandlingen, hemvana då de utförs i miljöer som känns bekväma för deltagarna. 
Att aktiviteterna utövas i gränslandet mellan det tryggt vardagliga och det alterna-
tiva ”Andra” kan vara ett skäl till att deltagarna lockas av de nya hälsoriterna. I detta 
liminala tillstånd finner de nya strategier att handskas med stress, ohälsa och ut-
brändhet.  

Finns det då anledningar att kritisera användningen av andra kulturtraditioner? 
Ronald Grimes, som myntade begreppet ritual criticism, har välkomnat en bedöm-
ning och utveckling av riter för att göra dem mer effektiva, men han varnar samti-
digt för alltför mycket postmodernism och ”anything goes”-mentalitet. Individen 
kan lätt falla offer för politisk, ekonomisk och medial exploatering (Grimes 1990, s. 
27). Ritutövare kan också vandalisera andra traditioner. De annekterar riter och 
symboler som hör till andra kultursystem genom att referera till Jungs föreställ-
ningar om kollektiva arketyper. Vad som säljs sägs vara “universellt” eller “univer-
sella strukturer” och ingen kultur menas kunna ha copyright på denna mänskliga 
gåva. När jag gjorde fältarbete hos de kanadensiska mi’kmaqindianerna fann jag hos 
dem ett utspritt missnöje med vita besökare som ville ”go-native”. ”Först tog de 
vårt land, nu tar de vår kultur”, var en av de kritiska kommentarerna mot detta be-
teende. Pipecarriers (rituella ledare) vägrade bestämt att lämna ifrån sig ledarskapet i 
svetthydderitualen till icke-auktoriserade ledare och nekade därför vita som kom för 
att få råd hur de skulle kunna utföra riten för eget bruk. Ledarna ville inte att en av 
de mest respekterade ritualerna skulle förvandlas till en upplevelseindustri för New 
Age-are eller andra västerlänningar.  

Att göra profit på andra kulturers traditioner och riter har även fått den väl-
kände performanceteoretikern Richard Schechner att leverera hård kritik mot den 
hänsynslösa exploateringen av andra kulturella traditioner: “the old colonial cycle: 
raw material from the colony at a cheap price, manufactured items back to the co-
lony at a high price” (Schechner 2005, s. 5). 

Den ritualiserade kroppen 
Eftersom riten framförs i en kulturell kontext dras kroppen in i ett semiotiskt fält 
som definierar och omdefinierar användningen av den. Individens kropp transfor-
meras i de traditionella riterna till en social kropp, ett synligt uttryck för samhället. I 
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de nya, individcentrerade riterna är kroppen ett mål i sig. Om de liturgiska hand-
lingarna relaterade kroppssymboliken till traditionen eller Gud, så vänder de indi-
vidcentrerade riterna intresset till det individuella Självet. De nya riterna ställer där-
för ofta kroppen i sig i fokus i syfte att befria individen från inre spänningar eller att 
skapa en perfekt hälsokropp i enlighet med ideal som hämtas från media. Som Ma-
sesgården skriver i juli 2006: “Vi vågar inte lova att du kommer hem som en ny 
människa. Men vi vågar lova att du är piggare och lite tunnare. Och det är ju det 
som är meningen? Eller?” (www.masegarden.se/). 

Fysiska ingrepp, som inristningar eller tatueringar, används ofta i traditionella 
religioner som en markör på grupptillhörighet eller som ett sätt att helas. Eftersom 
ingreppen görs i den rituella (=sociala) kroppen får dessa handlingar samtidigt im-
plikationer för samhället och är som sådana symboliskt laddade. Ett exempel på 
fysiskt ingrepp är den judiska omskärelsen. Ingreppet symboliserar Guds förbund 
med Abraham, en handling avsedd att inlemma den lille pojken i den judiska ge-
menskapen. Ett annat exempel beskrivs av Marc Auslander (1993) i en artikel om 
häxjakt i Ngoni, en liten by i östra Zambia. Inristningarna i människornas kroppar 
blev i denna rit ett viktigt sätt att bekämpa häxkraft. Det hade varit otänkbart för 
deltagarna att neka dessa ingrepp. Eftersom kroppen i ritualen hade transformerats 
till en social kropp var det samhällets hälsa som stod på spel. Att häxutdrivaren 
skulle nekas tillträde till deltagarens kroppen skulle vara detsamma som att neka 
samhället möjligheten att utrota häxor.  

Kroppsdesignen i hälsoriter varierar och olika slags rituella regalier kan använ-
das för modern kroppskulptering. Det mest radikala ingreppet är operation, i några 
fall kan detta innebära ansiktslyftning eller fettsugning, i andra fall en total om-
vandling av hela kroppen. Magisk solbränna, ansiktsbehandling med kaviar eller 
make-upkurser är exempel på vad hälsohem kan erbjuda. Magisk solbränna fås på 
Selma Lagerlöf Spa i december 2006 genom att duscha med brun-utan-sol ånga och 
efter några minuter uppnås önskad effekt (www.selmaspa.se). Varbergs kurort er-
bjuder i december 2006 ansiktsbehandling med kaviar, vars antioxidanter sägs lindra 
hudens åldrande, ta bort rynkor och göra huden mer lysande (www. 
varbergskurort.se).  

Födan är annars det medel som är ingången till god hälsa och marknadsförs 
som sådan på flera olika sätt beroende på inramningen av den rituella verksamhe-
ten. På hälsohem erbjuds oftast “organisk” föda, såsom vegetariska rätter, hälsojui-
cer, biodynamiskt eller lokalt producerad mat. Det finns också ”magisk” mat, full 
av speciella kvaliteter och om den används med en viss metod genereras den öns-
kade effekten. Att äta GI-mat (glykemiskt index) eller dricka äpplevinäger är sätt att 
gå ner i vikt. Drycker som noni juice marknadsförs som en produkt med innebo-
ende kraft till hälsa: “TAHITIAN NONI® products are superior because they have 
a unique heritage. Learn how each product is tied into the TAHITIAN NONI 
family and how this unity gives us an edge in creating truly powerful, potent, 
healthy products” (2006-07-30, www.tahitiannoni.com). 

På gymet reflekterar maten mer platsens maskindominans. Här konsumeras 
“teknisk” mat, som näringsdrycker och hälsokex, avsedda att ge musklerna bränsle. 
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Den viktigaste rituella regalian på gymet är annars inte maten, utan maskinparken. 
Den organiska kroppen blir den mekaniska kroppen, där varje maskin fyller sin 
funktion för ett visst ändamål i bearbetningen av olika muskler. Om både gymen 
och hälsohemmen vill ta fram den “naturliga kroppen” används referensen till na-
turen på olika sätt. På hälsohemmen är naturen en livgivande kraft som den indivi-
duella kroppen ska komma i samklang med. På gymen fungerar naturens kraft mer 
som en maskin, som erbjuder kroppen mekaniskt läkande krafter.3 

De rituella ledarna 
De nya riterna byggs upp under ett nytt ledarskap. Mindfulness, ursprungligen en 
buddhistisk meditationsform, finns till exempel idag i tre olika kontexter. Svensken 
kan få träna denna teknik hos buddhistiska munkar, och mindfulness har också 
uppmärksammats av psykologer och används inom kognitiv beteendeterapi (KBT). 
I två mindfulness-praktiserande kontexter kan de rituella ledarna vara antingen 
munkar eller nunnor, vilka arbetar vid ett meditationscentrum eller kan de vara 
psykologer, psykoterapeuter eller läkare. Men det finns också en tredje kontext (se 
t.ex. 2006, www.coflow.se), där ledarna certifierar sig själva. Utbildningstiden varie-
rar, från att ha inspirerats av en bok om mindfulness, gå en helgkurs, eller köpa ett 
kurspaket. Detta är en ny form av ledarskap som växer fram i det svenska samhäl-
let, en produkt av senmodernitetens avtraditionalisering, som inte bara drabbar reli-
gion utan också den sekulära, kliniska terapin. Resultatet är en andlig terapi, en hy-
bridisering av nyandlighet, buddhism och medicinskt fackspråk som erbjuds till för-
säljning. 

Coaching är en metod som ofta används och intresset att arbeta som certifie-
rad coach ökar i Sverige. Helgkurserna är en snabb genväg för dem som inte vill 
ägna sig åt flera års högskolestudier. Dessutom framställs risken att misslyckas un-
der utbildningen låg, eftersom verksamheten bygger på deltagarnas avgifter. Hälso-
akademin Europa är endast ett av många centra som erbjuder träning för blivande 
coacher. Utbildningen beskrivs i juli 2006 som ett sätt att ”bidra med att ta fram 
människors fulla potential, privat och i arbetslivet”(www.halsoakademineuropa.se) 
och ett holistiskt synsätt på människan lyfts fram: “Utbildningen till Certifierad 
Coach ser till hela människan. En människa som upplever balans mellan arbete och 
fritid, i relationerna till familj och vänner, mår inte bara bättre utan kan även pres-
tera bättre på livets alla områden”(ibid.).  

De nya ledarna kan erbjuda sina tjänster i eller från sina hem, men de kan 
också skapa utbildningscentra, hälsohem eller privata kliniker för att ge råd, coach-
ing eller healing.  

Kvinnor och hälsa 
Enligt en av Statistiska centralbyråns undersökningar 2004 som rör människors 
ohälsa och möjligheter att arbeta, så har olika former av psykisk ohälsa ökat under 
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senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet, speciellt hos yngre kvinnor 
(SCB 2004:3, s.10). Mest ökar ohälsa och stress inom områden där de anställda ställs 
inför höga arbetskrav och samtidigt har liten kontroll över arbetets uppläggning 
(ibid.). Kvinnor som arbetar under hög anspänning uppger att de känner olust att 
gå till jobbet, får sömnproblem, samt ont i kroppen (ibid., s. 51). Sjukfrånvaron 
bland dem som upplever både höga arbetskrav och stort inflytande ökar också, 
men här mer hos kvinnor än hos män. SCB:s utredare förklarar det med att en stor 
del av dessa kvinnor finns i ”människoyrken”, bl.a. vårdsektorn, där det kan vara 
särskilt påfrestande att känna att man inte räcker till (ibid., s. 57).  

Kvinnor arbetar således inom sektorer som tydligt känner av ekonomiska 
nedskärningar i samhället. Det kanske är därför som de olika hemsidorna på Inter-
net om healing och coaching till största delen visar upp kvinnor som ledare eller 
som går kurserna. Ett undantag är gym, som är mer mansdominerat, åtminstone de 
avdelningar som tränar uppbyggnad av muskler eller muskelstyrka.  

Intresset hos kvinnor för det nya ledarskapet kan vara en möjlighet att kombi-
nera det privata livet med yrkesarbete. Den korta utbildningstiden (ofta några helg-
kurser) bidrar också till att underlätta denna kombination. En del öppnar mottag-
ning i sina hem eller startar små privata kliniker. Som egen företagare kan de nu 
känna att de har kontroll över sitt arbete och fungerar inte längre enbart som kug-
gar i ett stort maskineri. De nya, ritualiserade praktikerna blir en möjlighet för 
kvinnor att hitta nya, ekonomiska nischer i samhället, men de kan också bli en fälla. 
Det må vara att marknaden hittat en ny, lönsam bransch, där trötta själar erbjuds 
läkande krafter, men det skapas också fler tjänster än det finns efterfrågan av. Kon-
kurrensen att fånga in nya deltagare är hård och många av verksamheterna är kort-
livade. Att certifiera ledarskap med egna utbildningsvägar som löper parallellt med 
högskoleutbildning är att ta en stor risk på lång sikt. Likväl är det definitivt ett 
strategiskt sätt att testa och utmana de strukturer som samhället har auktoriserat.  

Hur kan överrepresentationen av kvinnor som söker olika alternativbehand-
lingar förklaras? I SCB:s undersökning (2004:3, s. 50) skriver utredaren: ”Kanske är 
återkommande organisationsförändringar och personalförändringar en av orsakerna 
till att man upplever höga krav i arbetet och arbetar under hög anspänning. Detta 
kan då vara en bidragande orsak till olika typer av besvär och sjukfrånvaro på grund 
av andra besvär än kroppsliga, vilka också ökat kraftigt under senare år”. Om utre-
daren har rätt finns det en cynism i att individualisera strukturella problem dvs. att 
säga till utbrända individer att ”det är du som är problemet”. Spa, hälsocentra, gym, 
eller privata entreprenörer blir lösningen för att praktisera läkande meditation eller 
healing, komma i god form igen och därmed få kraft att passa in bättre i systemet. 
En alternativ lösning hade varit att sätta under lupp det system som genererar 
stressrelaterade problem och arbeta för strukturella förändringar. Det senare är en 
längre väg att gå och ger inte genast bot och lindring. Kanske är det individer, lös-
ryckta ur sitt sammanhang och upptagna med eget helande, som marknadssystemet 
behöver, för att hindra starka påtryckningsgrupper att ställa krav och därmed på 
lång sikt förändra systemet för att skapa ett humanare samhälle.  
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Riter som varor 
De ritualiserade praktikerna som rör hälsa och välmående är inte gratis, tvärtom. 
Moderniteten har frammanat ett nytt fenomen: riter har blivit varor att köpa och 
sälja på marknaden. Kostnaden beror på vem som erbjuder den och var de utförs. 
En Sami-Zenbehandling på 80 min kostar 990:- (2006-12-13, www.riksgransen.nu). 
Priset för kroppsdesign som Magic tan på Selma Lagerlöf Spa (www.selmaspa.se) 
kostar (2006-12-13) må-to 295 kr, fr-sö 310 kr, medan Varbergs kurort 
(www.varbergskurort.se) tar 1.495 kr för 80 minuters ansiktsbehandling med kaviar. 
Kostnaden att vistas på ett hälsohem varierar, beroende på centrets exklusivitet. En 
veckas hälsovecka på Masesgården kostar i december 2006 från 8.550:- till 10.850:-, 
beroende på rumsstandarden. För att få delta i aktiviteter eller behandlingar 
tillkommer kostnader. 

Att bli en certifierad coach hos Hälsoakademin Europa (www.haeu.se/) kostar 
i 37.000 kr exkl. moms i december 2006. Utbildningen tar en termin, fördelas på 
fem kurstillfällen (två dagar vardera) och ett tvådagarsinternat. Hälsoakademins 
hemsidor befolkas av vitklädda kvinnor, sandstränder, soluppgång och ett hjärta 
ritat i sanden. Naturen, även förbundet med det kvinnliga, används således som 
säljmagnet för ”Framgång – Tillväxt –Energi”. Företaget betonar också att det in-
gått partneravtal 2006, ett ”nära och omfattande samarbete med Institutionen för 
Service Management vid Lunds Universitet” och att ”Vi lär dig bl.a. att mäta hälsa i 
lönsamhet för individen och för företaget” (ibid.).  

Priserna på olika gym varierar och är också beroende av de aktiviteter som in-
går. Det billigaste alternativet är att köpa ett årskort, som på Nautilus kan variera. I 
Lund kostade 2006 ett årskort 2200 kr, medan det i Halmstad kostade 3590 kr 
(www.nautilusgym.com). De nya rituella verksamheterna är således en lönsam 
marknad, för ledarna såväl som för ägarna till olika hälsohem och utbildnings-
centra.  

Kritiska kommentarer 
De nya riterna, med självcertifierade ledare vilka erbjuder en variation av riter spe-
cialdesignade för deltagaren, har naturligtvis genererats ur en viss tidsanda. Indivi-
den, samhället och praktiken lever således ett liv i symbios, vilket kan vara en av 
förklaringarna till att riterna attraherar såväl individen som institutioner och företag. 
Om de nya riterna kan hela utbrändhet och ge individen bekräftelse eller skapa gott 
ledarskap borde de enbart vara välkomna inslag i det moderna samhället. Eller finns 
det skäl att mana till besinning och tveksamhet inför den ideologi som ligger bakom 
dessa verksamheter som gör riter till konsumtionsvaror och profiterar på med-
mänskliga relationer? 

I början av 1900-talet skrev den svenske syndikalisten Joe Hill en radikal sång 
för att få arbetare att organisera sig mot de orättvisor han såg i det amerikanska 
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samhället. Han använde sig av en välkänd melodi från Frälsningsarméns kamp-
sånger, som han travesterade så här:  

You will eat, by and by,  
In that glorious land above the sky;  
Work and pray, live on hay,  
You’ll get pie in the sky when you die.  

Det kanske fanns fattiga som fick tröst av att veta att det jordiska livets slit skulle 
belönas i himlen, men denna ideologi tilltalar inte den moderna människan. Paul 
Heelas skriver (2002, s. 371f.) att idag är individen inte intresserad av det kommande 
livet utan vad livet här och nu kan erbjuda: “Fewer today than in the past are 
convinced by that great traditional, overarching canopy, namely life in the hereafter; 
many more are convinced by the value of what the here-and-now, the immediacy 
of experience, the breadths and depths of consciousness, have to offer.” Om 
Heelas har rätt är det inte konstigt att hälsoriter och erbjudande om framgång har 
blivit en säljande vara. 

En tradition kan, naturligtvis, vara konservativ och mot förnyelse, som den 
ideologi Hill arbetade mot och som lovade “pie in the sky” till dem som saknade 
möjlighet att åtnjuta livets goda här och nu. Men traditionen kan också stå emot 
marknadskrafterna och egoism. I kritiken fanns ett budskap som inkluderade mer 
än Hills eget intresse för att bekämpa orättvisor i det amerikanska samhället. För 
Rappaport var den traditionella ritualen till sitt väsen en social handling som kom-
municerade ett viktigt budskap i och till samhället och på lång sikt befrämjade den 
ett gott naturumgänge. De mi’kmaqindianer jag träffade på under mina fältarbeten i 
Kanada skulle aldrig lämna sina traditioner - nyuppfunna eller återskapade - i hän-
derna på något så skört som individen eller rena profitintressen. Istället ansåg de 
riterna synliggöra mi’kmaqandlighet, uppvisa viktiga värden i mi’kmaqsamhället, 
som individen kunde ta hjälp av i sitt helande. Att via riter göra profiter på en indi-
vid i kris var otänkbart. 

De ritualiserade, individ-centrerade handlingarna som ska skapa hälsa och 
framgång för individen, har blivit en stor framgång i Sverige idag, och de växer sta-
digt. Verksamheterna kan inte bara ses som praktiska tekniker för att skapa god 
hälsa. För religionsforskaren framträder tydligt nyandliga och sekteristiska budskap, 
men de förpackas på ett nytt sätt så att de traditionellt religiösa signalorden – 
”Gud”, ”själ” och ”frälsning” – döljs genom att de ersätts med ord som ”Högre 
Självet”, din ”inre potential” eller ”utvecklingspotential”. Eftersom de nya begrep-
pen likväl utgör ideologi för handlingarna skapar de sina meningssystem och ledare. 
Naturen, hälsa och välmående är begrepp som definieras utifrån denna ideologi och 
det finns därför skäl att kalla den för “Hälsans religion.”  

Det finns alltid en risk att bygga en verksamhet på individens ”Högre Självet” 
som grund, eftersom den enskilda individen är ett bräckligt kärl att sätta all tillit till 
på lång sikt. Om modernitetens högborg är den avkontextualiserade individen är 
paradoxen att här finns också systemets svagaste punkt. De ritualiserade verksam-
heternas syfte är inte att i symbolisk form kommunicera sociala budskap och stärka 
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gruppen, utan att direkt beröra och stärka individens intressen och behov. Det är 
individens Ego eller Högre Själv som främst ska gynnas. Detta inkluderar värdet att 
hylla “det naturliga,” men det naturliga är ett konstruerat koncept och som sådant 
ett mål för strategiska val. Den mest naturliga sak, att bli gammal, är det som para-
doxalt nog definieras som “onaturligt” och som sådant ett tillstånd som ska hindras 
eller besegras. För många kvinnor har jakten på hälsa eller designandet av den per-
fekta kroppen blivit en ny stressfaktor. Att bygga upp den perfekta kroppen har 
också blivit ett inslag i mäns vardag, och med olika medel konstruerar de sin mas-
kulinitet med verksamheter som kan inkludera mekaniska rörelser i symbios med 
maskiner. Män är i lika hög grad som kvinnor offer för medias idealiserade 
kroppsideal.  

Ritualen var för Rappaport ett pålitligt medel att kommunicera viktiga, sociala 
budskap och om den inte utfördes korrekt, felade den. I marknadsföringen av de 
individ-centrerade riterna garanteras ofta deltagarna att lyckas. Det är det säljande 
konceptet. Mindfulness, Tai Chi eller Qi-Gong ska således hjälpa deltagarna att re-
ducera stress, men dessa tekniker följer inte samma lagar som naturlagarna. Cathe-
rine Bell (1997, s. 241) pekar på ett nytt fenomen som uppstått i och med att de 
individ-centrerade riterna är konstruerade på ett visst sätt. Eftersom syftet med att 
utföra riten ofta är att öka det personliga välbefinnandet blir det lätt för individen 
att avgöra om riten fyllde denna funktion eller inte. Riterna kan lika väl misslyckas 
som lyckas och den mening som investerats och den tilltro som ställts till ritens 
helande potential kan få individen att känna sig misslyckad om effekterna uteblir. 
Misslyckandet kan också förstärkas av att deltagaren redan befinner sig i ett tillstånd 
av stress eller känner tomhetskänslor. 

Rappaports definition av ritualer var att de var förankrade i något han kallade 
Ultimate Sacred Postulates, vilka var värden för samhället och skulle hindra egoism 
och profit. I de nya rituella sammanhang finns det alltid någon som vill göra profit 
på den produkt som erbjuds. Riter blir handlingar som kapitaliserar mänskliga rela-
tioner. I det senmoderna Sverige har vi lagar som förbjuder barnarbete, usla arbets-
förhållanden och hämningslös exploatering av naturen. Dessa är till för att skydda 
dem som annars är lätta offer för profitjägare men verksamheterna utövas fortfa-
rande i de forna kolonierna i jakt efter mer profit. Men i modernitetens bakvatten 
finns andra exempel på lidande, till exempel människor som blivit av med menings-
fulla relationer och som inte klarar av att hålla jämnt takt med samhällsmaskineriet. 
“Det är du som är problemet” kan inkludera att inte ha tillräckligt god hälsa för att 
fungera i arbetslivet, att vara mer stresskänslig än andra eller att inte lyckas med att 
ta hand om kroppen enligt den abstrakta, idealiserade modellen som visas i vecko-
magasin eller Hollywoodfilmer. 

Marknadssystemet är också bra på att maskera den ideologi som göms bakom 
penningen. I ovan fall erbjuds människor riter och verksamheter som framställs 
vara att stärka individen. Med det finns mer än denna agenda. Det är slående hur 
många av ritförsäljarna som också betonar att målet med god hälsa är att utveckla 
den individuella potentialen för att bli mer effektiv även på arbetsplatsen. Rappa-
port såg mycket klart marknadskrafternas svagheter och konsekvenser. I sin ambi-
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tion att förespråka traditionens riter och ”Ultimate, Sacred Postulates” var han 
samtidigt bekymrad över att dessa skulle annekteras av marknadssystemet och var-
nade för konsekvenserna: “Indeed, if the business of America is business, business, 
profit, private enterprise and consumption are tacitly declared basic, or ultimate 
values and as such enjoy a degree of sanctity equal to that of life, liberty and the 
pursuit of happiness, with which they may well be conflated (1999, s. 442).” 
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Noter 
1  Kelly var en vit hembrännare som levde på detta berg. Att ge Kluskaps berg detta namn 

ser mi’kmaq som ytterligare ett exempel på kolonisatörernas sätt att expropriera platser.  
2  Andra sätt att stava Kluskap är: Glooscap, Gloscap, Gluskap, Gluscap. 
3  Se Merchants diskussion (1980) om två olika metaforiska sätt att beskriva naturen, som 

en maskin eller som en organism. 
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