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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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