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Dödsannonsens dolda budskap – en kvantitativ analys av 
dödsannonser publicerade i Västmanlands läns tidning under 

tidsperioden 1870-2008 
 

Emma Bengtsson och Emilie Rifall 
 

Sverige har under det senaste seklet genomgått stora 

samhällsprocesser som sekularisering och modernisering. Vi har i 

denna studie utgått från framför allt Becks teorier om reflexiv 

modernisering kontra Webers teser om linjär rationalitet för att 

besvara frågeställningen; Hur har graden av andlighet respektive 

religiositet ökat respektive minskat under tidsperioden 1870 - 2008 i 

Västmanland och kan samhällsprocesser som en reflexiv 

modernisering ha haft betydelse för dessa eventuella förändringar? 

Urvalet bestod av 600 dödsannonser insamlade från Västmanlands 

läns tidning och dessa analyserades för att finna uttryck för religiositet 

och andlighet. Undersökningens resultat visar minskad grad av 

religiösa referenser i dödsannonser men en ökning av Svagt andliga 

sådana. Denna studies slutsats ger stöd åt teorier om sekularisering 

och ger indikationer på en begynnande religiös pluralism. 

 

Key words: religiosity, spirituality, secularization, modernity, obituary 

1. Inledning 

Religion har alltid spelat stor roll för samhällsutvecklingen och sedan 1700-talet har Europa 

gått igenom stora förändringar i och med upplysningen, industrialiseringen och olika former 

av moderniteter. Vi ställer oss frågan hur religiositeten har förändrats i takt med 

samhällsutvecklingen under de senaste två seklerna. Har graden av religiositet minskat eller 

ökat i samband med att samhället förändrats och har graden av andlighet ökat eller minskat? 

Som indikator på religiositet och andlighet har vi valt att undersöka innehållet i dödsannonser 

och hur dessa har sett ut under de senaste 140 åren. Vi tror att dödsannonser ger oss en bra 

källa till information då de ger ett historiskt perspektiv på ett sätt som varken enkäter eller 

intervjuer hade kunnat. 
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Sverige har kallats världens mest sekulariserade land, med ständigt minskande antal 

medlemmar i Svenska kyrkan och ökande antal utomkyrkliga bröllop, begravningar och 

namngivningsceremonier. Vi tror dock att denna statistik är missvisande. Delar av den 

tidigare forskningen pekar på en ny sorts tro, en andlighet utan religionstillhörighet. 

Religiositeten har på många sätt reglerats av statskyrkor men nu när de är under avveckling 

tror vi att en våg av andlighet sveper över Sverige. Med utgångspunkt i Ulrich Becks teorier 

om den reflexiva moderniseringen, och den upplösning av gränser som den medför för 

individen, analyserar vi samhällets eventuella övergång från den organiserade religionen till 

vad som av vissa kallas en ny tid. Religionen har förändrats och individanpassats, det är fritt 

fram att designa sin tro efter egna behag. Vi vill kvantitativt undersöka hur dessa förändringar 

sett ut då vi strävar efter att utveckla den tidigare forskningen. Vi anser det vara problematiskt 

att basera den här sortens analys på kvalitativa uppgifter tagna ur respondenters minne. 

Intervjuer och enkäter ger endast subjektiva upplevelser och detta endast från en begränsad 

tidsperiod. Tack vare dödsannonsens konstanta närvaro i dagspressen under hela 1900-talet 

och halva 1800-talet har vi fått ett mätinstrument som ger resultat som spänner över ett stort 

tidsintervall och därmed möjligheten att studera religiositetens utveckling under en period 

som täcker i stort sett hela industrialiseringen fram till våra dagar. 

 

Religion har genomsyrat de flesta människors liv på ett eller annat sätt i tusentals år och 

spelar en stor roll för samhällsutvecklingen. Vad händer då när samhället förändras och 

religionen med den? Har den gjort det och i så fall på vilket sätt? Diskussionerna runt om i 

världen verkar kretsa kring sekularisering och religionens utarmning men är sanningen 

verkligen så enkel? TV visar program om andar och medium på bästa sändningstid och kurser 

i yoga och meditation är fullbokade. Att ägna sig åt ”själavård" beskrivs som avgörande för 

framgång i livet i dagens i-länder och inspirationen till denna vård hämtas till stor del från 

andliga rörelser. Vi anser att alla dessa trender och förändringar väcker intressanta frågor om 

vad det beror på och vad följderna blir. Kan man dra det så långt som att säga att 

uppfattningen om vetenskapens objektivitet försvagats på grund av dess oenighet och 

ambivalens och att istället för en avförtrollning, som Weber en gång kallade det, har i slutet 

av 1900-talet en nyförtrollning skett?   

1.1 Syfte och Frågeställning 

Som tidigare nämnt anser vi att dödsannonser innehåller talande information gällande dessa 

fenomen. Vi har valt att begränsa oss till ett mellansvenskt län, Västmanland.  Vårt syfte är att 
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undersöka graden av religiositet och andlighet och hur dessa förändrats i förhållande till 

samhällets moderniseringsprocesser. Vårt urval består av 600 dödsannonser, insamlade från 

Västmanlands läns tidning (VLT) från 1870 till och med 2008.  

 

Vår frågeställning är således: Hur har graden av andlighet respektive religiositet ökat 

respektive minskat under tidsperioden 1870 - 2008 i Västmanland och kan samhällsprocesser 

som en reflexiv modernisering ha haft betydelse för dessa eventuella förändringar? 

1.2 Historisk bakgrund 

Sen mitten av 1800-talet har stora förändringar skett i det svenska samhället och från att 

kristendomen och Svenska kyrkan var enda tänkbara alternativet står vi idag i ett läge där stat 

och kyrka har separerat och total religionsfrihet har införts. Efter att kyrkan sedan lång tid 

tillbaka varit den som styrde över undervisningen i svenska skolor började pedagogisk 

kunniga och nytänkande i slutet av 1800-talet protestera mot detta stora inflytande. En stor del 

av kritiken riktades mot den stela katekesundervisningen som byggde på utantilllärande. I den 

stora skolreformen 1905 förändrades den så kallade kristendomsundervisningen drastiskt och 

kom då att syfta mer till att lära ut kristlig etik och bibliska berättelser. Under 1960-talet 

reformerades skolan ytterligare och den tidigare kristendomsundervisningen bytte 1969 namn 

till religionsundervisning och avkonfessionaliserades (Nationalencyklopedin, 2008). Detta är 

bara ett exempel på hur kyrkan har separerats från det svenska samhället. Svenska kyrkans 

medlemsantal minskar mer och mer och allt fler väljer alternativa kyrkobröllop, 

konfirmationer, sätt att tro på och inte minst sätt att inte tro. Ännu en indikator är förbundet 

Humanisterna, en organisation som arbetar för ett mer sekulariserat Sverige med en 

vetenskaplig kunskapssyn och moraletik, vars medlemsantal snabbt växer (Humanisterna, 

2008). Det är möjligt att detta indikerar sekularisering, dock betyder inte detta att andra 

trossamfund har erfarit samma förändringar i medlemsstatistiken. Denna undersökning 

kommer att ge en tydligare bild av hur utvecklingen av religiositet och sekularisering sett ut 

och detta under en avsevärt längre tidsperiod. Diagram 1 nedan visar tydligt hur Svenska 

kyrkan förlorat anhängare.  
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Diagram 1 Kyrkliga ceremonier över tid 

 

(Svenska Kyrkan, 2008) 

 

Med vår studie tror vi oss täcka en avgörande del av industrialiseringen. Västmanland är ett 

län som byggts upp av industrin och vuxit snabbt sen sekelskiftet, framför allt under 50- och 

60-talen när Sveriges ekonomi var speciellt stark. ASEA (Allmänna svenska elektriska 

aktiebolaget, nuvarande ABB) kom till Västerås 1891 efter att först ha funnits i Stockholm 

och spelade under början av 1900-talet en stor roll i elektrifieringen av svensk industri, 

järnväg och hushåll. (ABB, 2008) ASEA skapade jobb och fick Västerås, som är 

Västmanlands största stad, att växa explosionsartat. Västerås har också spelat en stor roll som 

hamnstad då silver och järn skeppats ut genom Mälaren vilket gjorde staden till centrum för 

handel med bruksprodukter. Bergsbruk och järnhantering har hela tiden dominerat och 

Västmanland är än i dag, trots att gruvdriften har upphört helt, Sveriges mest industrialiserade 

landskap. (Nationalencyklopedin, 2008) I diagram 2 nedan ser man tydligt hur 

befolkningsmängden i länet mellan 1870 och 1970 fördubblades i takt med 

industrialiseringen.  
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Diagram 2 Befolkningsmängd i Västmanland 1830-2005 

 

(Statistiska Centralbyrån, 2008) 

2. Globalisering, modernisering och religion 

2.1 Globalisering och konsumtion 

Bauman skriver om globalisering, en oåterkallelig process av åtskillnad och förening, en 

förändring i världen som tar de mest avlägsna platser närmare och gör det lokala tillgängligt 

för hela världen. Idag kan vi kommunicera obehindrat med andra sidan världen i realtid och 

den andra sidan världen kan bygga hus med svenskt virke importerat på mycket kort tid. 

Kapital flyttas elektroniskt från land till land på några sekunder och byter ägare utan att 

byteshandlarna möts. Samtidigt kan den här utvecklingen verka endast lokaliserande för 

många. Immobilitet, menar Bauman, är vad som blir kvar hos dem som ”ser världen fara 

förbi” (Bauman, 2000: 85). På många håll blir människor lidande av exempelvis 

konsekvenserna av andra länders miljöförstöring vilket påverkar deras hälsa och ekonomi. 

När pengar byter händer och sysselsättning försvinner från en plats och byggs upp igen någon 

annanstans blir arbetslösheten och känslan av maktlöshet en förlamande verklighet. Mobilitet 

är den mest eftersträvansvärda egenskapen i en ständigt föränderlig värld och mobilitet kräver 

flexibilitet (Bauman, 2000: 5f). Enligt Bauman är möjligheten till konsumtion en form av 

flexibilitet. Föregående generationers moderna samhälle var ett produktionssamhälle, vårt är 

ett konsumtionssamhälle (Bauman, 2000: 76). Möjlighet till konsumtion öppnar dörrar och 

gör världen tillgänglig, jakten på sensationer gör hemmets trygghet mindre lockande än 

hemlängtans bitterljuvhet (Bauman, 2000: 87). Att vara konsument i ett konsumtionssamhälle 

innebär att ”idealt sett skall inget omhuldas fullt och fast av någon konsument, inget skall 

utgöra en förpliktelse tills döden skiljer oss åt, inga behov skall ses som tillfyllest uppfyllda, 

unga begär betraktas som ultimata” (Bauman, 2000: 77). Är det möjligt att tänka sig att den 
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fria, flexibla konsumenten väljer att välja en tro som inte är förankrad i en organiserad 

religion för att inte känna sig bunden? Mobiliteten kanske också ligger i förmågan att inte 

bara vara geografiskt flexibel, utan också flexibel i tanke och tro. Detta är tidsandan vi lever i 

idag, menar Bauman. Rationalisering, globalisering och individualisering har under två sekler 

fött en medvetenhet om de tomrum som människor försöker fylla genom konsumtion, frågan 

är om det är möjligt. 

2.2 Reflexiv modernisering 

Weber menar att människans världsbild sedan 1800-talet har avförtrollats, att tro på en gud 

blir mer och mer invecklat och svårt att argumentera för i en rationell värld. I och med 

upplysningen kom andra värden än de religiösa i fokus och nya sekulära värden uppstod, som 

mänskliga rättigheter och vetenskap. Enligt Weber innebar detta att vi själva måste ”ta ansvar 

för vår målorientering”, vilket i sin tur framkallar en existentiell ångest (Boglind et al, 1981: 

151f). Ulrich Beck redogör i sin bok Att uppfinna det politiska – Bidrag till en teori om 

reflexiv modernisering för teorin om den reflexiva moderniteten som utgår från den 

oplanerade, karakteristiskt reflexartade, övergången från en industriell modernitet till det nya 

samhället, risksamhället (Beck, 1995: 55ff, 40f). Tidigare har den linjära rationaliteten, 

Webers målrationalitet, genomsyrat samhällsutvecklingen. Ovissheten, ambivalensen; 

medvetenheten om möjliga risker hos samtliga valmöjligheter, är den nya tidens kännetecken. 

Vi tvingas ta ställning till konsekvenserna av våra beslut på ett sätt som aldrig förr varit 

aktuellt. Dock är övergången till det nya risksamhället icke att misstolka som den industriella 

modernitetens haveri, snarare är den reflexiva moderniseringen den linjära modernitetens 

resultat (Beck 1995: 42f). Samhällsutvecklingen har nått en punkt där industrialiseringens 

resurser, naturen och det sociala skyddsnätet, tömts ut, varför den löses upp och föder en 

tidsanda där konfrontationen med konsekvenserna av vårt handlande är oundviklig. 

 

Beck skriver också om begreppsparen antingen-eller och både-och. Antingen-eller är 1800-

talets tema; strävan efter entydighet, den absoluta förståelsen av världen, indelning, 

uppdelning, tillhörighet och specialisering. Hänsyn togs till enkom ett mål; 

samhällsutvecklingen. Teknologi, kommunikation och transport har effektiviserats i en 

svindlande fart sedan den industriella revolutionen och pågår än idag (Beck, 1995: 11ff). 

Konsekvenserna därav har hävdats vara två världskrig och katastrofal miljöförstöring, varför 

tron på framtiden fördunklats något av medvetenheten om risker med denna utveckling 

(Habermas, 1985: 63). Vi drabbas av både-och. Insikten om att det utöver huvudmålet, 
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exempelvis samhällsutveckling, finns delmål så som miljöhänsyn och mänskliga rättigheter 

bromsar effektivitets- och profithetsen.  Två händelser markerar både-ochs genombrott: 

Tjernobyl-katastrofen och Berlinmurens fall. Antingen-ellers säkerhets- och kontrollanspråk 

omkullkastades i och med dessa händelser och upplevelsen av det globala risksamhället blev 

smärtsamt påtalig (Beck, 1995: 11f). I det nya samhället styr globalisering, ovisshet, 

ambivalens och upplösning. Vi har blivit medvetna om att de val vi dagligen ställs inför har 

oöverskådliga konsekvenser för oss själva, andra människor, för naturen och för framtiden. 

Detta synsätt genomsyrar vardagen och kan inte undflys, vi måste ta hela världens välfärd i 

beaktande när vi väljer kaffesort eller tankar bilen. För vägledning vänder vi oss till experter 

vilka med tiden visat sig vara sinsemellan oense och oförmögna att bidra med tydliga 

riktlinjer eller raka besked. 

 

Beck beskriver även en motmodernisering, eller ”en renässans för antingen-eller” (Beck, 

1995: 93). Motmoderniseringen är återuppbyggnaden av gränserna som både-och raserat; 

gränserna runt klasser, nationer, familjer och könsroller (Beck, 1995: 94). ”För 

motmoderniteten är alla grundbegrepp som moderniteten demonterar, demaskerar och 

avlegitimerar heliga. Det gäller ’traditionen’ och ’vården’ av den och framför allt natur, 

religion, nation” (Beck, 1995: 99). Begrepp som tidigare tappat betydelse under 

moderniseringen har nu åter blivit aktuella. ”Traditionen”; sammanhållning i familjen, det 

egna landets kultur och yttre försvar, åtgärder mot kriminalitet, och vården av dessa 

värderingar har vunnit förnyad styrka. Den skrämmande, ovissa världen ger upphov till 

främlingshat och återgång till tryggheten i religiös tro. När meningen med livet och 

mänskligheten blivit en gåta vi medvetet söker svar på och experterna inte kan erbjuda bevis 

för, varför inte vända sig till det som inte kan och eller får bevisas? Den principfasta, 

traditionella tron erbjuder otvetydighet i en tid där allting är upplöst och ovisst och riskfyllt 

för den som inte är fri att röra sig i konsumtionssamhället. Om vi ser världen rusa förbi känns 

det kanske lockande att dra gränser runt det lokala, hata det utanför och vända sitt sökande 

efter mening uppåt. Beck beskriver på så sätt det postmoderna samhället som präglat av 

reflexivitet och motmodernitet. 

2.3 Sekularisering 

Giddens delar Becks tankar kring expertsystem och ambivalens men Giddens motsätter sig 

Becks påstående om att vi lever i ett postmodernt samhälle. Istället menar han att vi lever i det 

senmoderna vilket han även benämner som en radikaliserad modernitet eller det högmoderna. 
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Nutidens ”expertsystem” formar individens vardagsliv, genom sin kunskap om exempelvis de 

komplicerade tekniska hjälpmedel vi använder oss av dagligen utan att egentligen förstå hur 

de fungerar. Dessutom innehar experterna makten över de abstrakta byråkratiska system som 

till stor det påverkar våra liv. Människans sociala relationer blir även de allt mer abstrakta, 

ekonomiska transaktioner genomförs idag huvudsakligen elektroniskt, vilket gör att vi förlorar 

verklighetsanknytningen till vår omvärld och blir fragmenterade vilket gör dagens 

identitetsskapande komplext och motsägelsefullt. Dock anser han att människan innehar stora 

kunskaper om sin sociala verklighet och att vi inte alls är så maktlösa som de postmoderna 

teoretikerna vill påstå. Han menar att människan innehar en stor handlingskraft, en 

handlingskraft som har sina rötter bland annat i den reflexiva rationaliteten (Månson, 2003: 

438ff). 

 

Giddens menar att människan idag har stora möjligheter att själv välja hur hon ska leva men 

styrs samtidigt till stor del av byråkrati. Detta leder till frustration och känslor av både 

omnipotens och maktlöshet. Möjligheten att välja skapar också till viss del ett tvång att välja, 

individen har själv ansvar för den livsstil den väljer att ha. Precis som Weber menar Giddens 

att denna fragmentering, identitetsskapande, gränsupplösning och de oeniga experterna skapar 

tvivel och ångest hos människan som därför ständigt söker efter ontologisk trygghet genom att 

försöka besvara existentiella frågor, vilket ofta leder till mer tvivel; Finns det ens svar på 

frågorna? För att finna svaren bildas det då andliga och religiösa grupper som konstant 

kämpar mot rationalitet och samhällets risker (Månson, 2003: 466f).  

 

De flesta teoretiker är överens om att det europeiska samhället kan anses ha varit religiöst och 

starkt kontrollerat av kyrkan sedan medeltiden. Fromm menar däremot att någon sådan 

religiositet inte har existerat nämnvärt på flera sekler och att det idag inte finns någon egentlig 

religiositet i dess sanna mening; människan styrs av egoism och jakten på njutning. På ett sätt 

kan man påstå att alla är religiösa, med definitionen av religion som ”något som kan påverka 

människans handlingssätt” (Fromm, 2003: 167ff) och då kan idag vad som helst bli föremål 

för dyrkan; Gud, naturen, kärlek, en idol eller materiella ting. Fromm menar att 

människosläktet behöver en ”livsinställning och ett föremål för sin hängivelse för att 

överleva” och ställer sig frågan; ”Är Europa kristet?”. Han kommer fram till att den 

kristendomsprocess som påbörjades under 1100-talet enbart skedde på ytan, kyrkan hade 

makten, men inga karaktärsförändringar skedde hos medborgarna. Dessutom, menar Fromm 

(2003: 169ff), slog processen över och individualitet förvandlades till egoism och hedonism. 
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Vidare beskriver han 1900-talets religion som en ”industriell religion” där man som god 

människa arbetar och konsumerar, man är vad man gör och vad man har. Varje individ har 

genom industrialiseringen fått ett marknadsvärde och det enda som betyder något är att 

ständigt ha mer och därmed också vara mer. ”Vi har gjort maskinen till gud och blivit som 

gudar genom att tjäna maskinen” (Fromm, 2003: 186). 

 

Teoretikerna ter sig eniga vad gäller nutidens konsumtionshets och hur vetenskapsutveckling 

och reflexivitet har verkat sekulariserande, i alla fall i Europa. Människan verkar ha gjort en 

resa genom Webers 1800-talssamhälle uppbyggt av industri och kapital där vetenskap och 

linjär rationalitet stod i fokus, vidare in i 1900-talet där processer som sekularisering och 

individualisering fick ökat inflytande.  Under 1900-talets andra hälft, med start under 60- och 

70-talen, uppstod en ny medvetenhet kring konsekvenser och omvärlden vilket ledde oss in i 

dagens samhälle, vilket Beck och Giddens beskriver som till stor del genomsyrat av 

reflexivitet och existentiella frågställningar. Idag är existentiella tvivel och ambivalens något 

många tampas med och Webers avförtrollning har till synes tappat stor del av sin kraft. Vad 

händer då när människan ges full frihet, fulla möjligheter, fullt ansvar och full medvetenhet 

om konsekvenserna av det egna handlandet? Kan det vara så att individen söker sig bort från 

den organiserade religionen, som har visats sig leda till mer tvivel än att ge säkra svar, och 

istället mot en mer flexibel och ”användarvänlig” andlighet? 

3. Har Europa sekulariserats? 

De forskare som tidigare har studerat sekularisering verkar överens om att religiositeten i 

Europa är under förändring, dock anser inte alla att sekulariseringen har haft så stor 

genomslagskraft som många påstår. Jenkins, till exempel, som i sin artikel Godless Europe 

(2007) inte gör någon skillnad på religiositet och andlighet, beskriver istället en ny sorts tro 

som växer sig allt starkare. Han redogör för hur forskning visat att Europas religiositet 

minskat kraftigt sen kalla kriget med sjunkande medlemsantal och kyrkor som står i ruiner 

vilket vittnar om en allt starkare sekularisering. Jenkins citerar George Carey, ärkebiskop av 

Canterburry, vilken han tycker beskriver kyrkans situation på ett talande sätt; ”as an elderly 

lady who mutters away to herself in a corner, ignored most of the time” (Jenkins, 2007:115). 

Dock menar Jenkins att detta inte innebär anledning till oro då det statistiken missar är alla 

nya sorters religioner och sätt att visa sin hängivenhet på som är på uppgång världen över. 

Som exempel på dessa tar han upp diverse frikyrkor, kristna rockfestivaler och tv-sända 

gudstjänster vilka lockar enorma mängder tittare. Det han menar är att religionen har 
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förändrats, de mätinstrument som tidigare har använts och i stor grad fortfarande används för 

att följa trenderna, är förlegade och ger missvisande resultat i den moderna tiden.  

 

I likhet med Jenkins hävdar Stark och Iannaccone (1994: 231) att det som har tolkats som 

sekularisering i Europa i själva verket rör sig om att en monopolreligions inflytande, i Europa 

medeltidens starka katolska kyrka, är på tillbakagång. Detta innebär på intet sätt en minskning 

i graden av religiositet hos befolkningen (Stark & Iannaccone, 1994: 231). Genom att använda 

termer från ekonomin hävdar de att det inte är den religiösa efterfrågan som sjunkit utan 

kvaliteten och styrkan hos den religiösa tillgången. Vad om egentligen har hänt, enligt 

författarna, är att de religiösa firmorna, de som tillhandahåller tillgångarna, har förändrat sina 

beteenden snarare än att konsumenterna förändrat sina attityder (Stark & Iannaccone, 1994: 

232).  

 

Då religionen beskrivs med ekonomiska metaforer hävdar författarna att det naturliga 

tillståndet hos religiösa ekonomier är pluralism, alltså en mängd olika religiösa firmor som på 

lika villkor konkurrerar om befolkningens förtroende. Pluralism är en omöjlighet när en 

religion innehar monopol. Stark och Iannaccone menar att det tar tid innan pluralism kan 

uppstå efter det att en monopolreligion avvecklat, en tidsperiod av religiöst stiltje som i 

Europa har misstagits för sekularisering. Författarna kallar det istället för avsakralisering. 

Pluralismen försenas av flera anledningar, t.ex. av att staten enbart i teorin stödjer pluralismen 

medan de i praktiken ger den forna monopolfirman privilegier och finansiell hjälp, eller så 

kan monopolreligionen ha stigmatiserat de pluralistiska konkurrenterna varför anhängare av 

de senare kanske utsätts för våld eller förföljelse. Vidare måste de nya firmorna etablera 

nätverk för att kunna samla anhängare, vilket tar tid (Stark & Iannaccone, 1994: 233ff).   

 

Stark och Iannaccone skriver att monopolkyrkor alltid lyckas framstå som långt mer populära 

och långt mer övertygande än de egentligen är. De tar exemplet Sverige som när artikeln 

skrevs 1994 var ett land med statskyrka. Svenska kyrkan var då enligt författarnas definition 

en monopolfirma som tillhandahöll religion. Fram till år 2000 blev alla vid födseln per 

automatik medlemmar i Svenska kyrkan och än idag gäller medlemskapet livet ut om 

personer födda innan detta år inte aktivt väljer ett utträde. Stark och Iannaccone menar att 

Sveriges befolkning har blivit intvingat i medlemskap i en religiös firma som står för en tro de 

egentligen inte har, vilket visar sig i den låga kyrkbesöksstatistiken. Den här statistiken har i 

sin tur använts som ett mått på sekularisering, ett mycket missvisande mått enligt författarna, 
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då det endast påvisar monopolfirmans minskade grad av inflytande (Stark & Iannaccone, 

1994: 237ff).  

 

Även Luckman motsätter sig teorierna om religionens allmänna tillbakagång i Europa. I 

artikeln ”Transformations of Religion and Morality in Modern Europe” hävdar författaren att 

religion i själva verket är en del av vad det innebär att vara människa, att den alltid har och 

alltid kommer att finnas under olika sociostrukturella omständigheter i olika historiska former 

(Luckmann, 2003: 276). Vidare menar Luckmann att det som tolkats som sekularisering i 

Europa, den sedan medeltiden starka kyrkans minskande övertag sedan 1800-talet, egentligen 

handlar om framväxten av en ny, privat form av religion. Författaren beskriver denna privata 

religion som en del av en religiös pluralism som gör det omöjligt för monopolreligioner att 

förbli starka (Luckmann, 2003: 281). 

 

Curt Dahlgren, som studerat vad dödsannonser har att berätta om individualiseringen i 

Sverige, menar att exempelvis new age som är nytt för detta land, inte ”lär ha några större 

effekter på det sekulära samhällets utveckling, då de är inriktade på individens välbefinnande 

och inte strävar efter att förändra samhälleliga strukturer” (Dahlgren, 2000: 112). Enligt 

Dahlgren hävdar teoretikern Dobbelaere att människor inte längre accepterar kyrkans 

bestämda religion utan att man nu skräddarsyr en religion till sig själv bestående av utvalda 

delar av vad den religiösa marknaden erbjuder (Dahlgren, 2000: 112f). 

 

Många forskare hävdar att man i tidigare studier angående sekularisering har begått ett 

misstag i att bortse från de nya typer av religion som uppstått där den starka monopolkyrkan 

gett vika. Europas befolkning, menar de, har visat sig mycket aktiva i skapandet av sin egen 

andlighet och sin egen, privata religion. Stark och Iannaccone utgår från World Values Survey 

1981-1983 när de redovisar statistik över Sveriges befolknings religiösa aktivitet. Det visar 

sig där att endast 6 % av svenskarna går i kyrkan varje vecka och utgår teorier om 

sekularisering från dylik statistik kan det tyckas tydligt att Sverige är ett sekulariserat land. 

Dock visar samma tabell att hela 52 % av svenskarna tror på Gud, att 32 % anser sig vara 

troende personer samt att endast 6 % är övertygade ateister (Stark & Iannaccone, 1994: 245). 

Luckman menar att religionen har gjorts privat och Dahlgren hävdar att man har 

individualiserats och att dödsannonserna har blivit mer och mer personliga genom tiderna. 

Den tidigare forskningen pekar på att religionen har gått från att vara en offentlig 

angelägenhet till att ha blivit en del av privatlivet, individens ensak. Flyttas tron från en 
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samhällelig institution som erbjuder färdiga princippaket, till livsvärlden, kan den utformas 

som individen själv vill.  

3.1 Tidigare forskning baserad på dödsannonser 

Dödsannonsens karaktär har förändrats sedan den uppkom i slutet av 1800-talet; från en 

informativ och underrättande form till en hyllande minnesruna. I början av dess existens är det 

tänkbart att publicering av en annons inte var tillgängligt för alla, exempelvis av ekonomiska 

skäl. Frågan är hur möjligheten att studera en historisk religionsutveckling under dessa 

premisser egentligen ser ut. Döden och människors uppfattning av den, samt deras sätt att 

uttrycka sig angående den, är centralt i de flesta religioner. Den tidigare forskningen, som 

använt sig av dödsannonser för detta syfte, hävdar att det finns tydliga trender som pekar på 

sekularisering. I Curt Dahlgrens bok ”När döden skiljer oss åt…” visar det sig att innehållet i 

minnesverserna i den studiens dödsannonser, mellan 1945 och 1999, i ökande grad ter sig 

profant (Dahlgren, 2000: 45). Vidare har vädjan om ekonomiska bidrag till kristna ändamål i 

stort sett minskat sedan början av 80-talet, medan önskemål om bidrag till humanitära 

organisationer har ökat (Dahlgren, 2000:49). Det framgår i Dahlgrens studie att 

dödsannonserna följer en sekulariserad utveckling. Annonser publicerade mellan 1945 och 

1995 har blivit mer och mer profana. 1945 utgjorde annonser med tydliga kristna referenser 

42 % av Dahlgrens allmänna urval, 1995 utgjorde de 11 % (Dahlgren, 2000: 57f).  

 

I sin bok ”Livets högtider” hänvisar Nils-Arvid Bringéus till Marianna Jäger som i en 

undersökning av dödsannonser i en Zürich-tidning under 1970-talet delade in ordvalen, 

”dödsannonsernas sätt att uttrycka själva dödsfallet” (Bringéus, 1963: 209), i fyra kategorier: 

översinnliga, personliga, neutrala och eufemistiska. De översinnliga ordvalen innebär att den 

döde ”bortkallats”, ”hemkallats”, ”hemtagats” eller ”tagits ifrån oss”; de personliga gör den 

avlidne aktiv och denne har då ”lämnat oss”, ”ingått” (i exempelvis den eviga vilan) och 

”tagit avsked”; i de neutrala ordvalen har personen ”dött” eller ”avlidit” och de eufemistiska 

gör gällande att den avlidne ”insomnat” eller ”avsomnat”. Bringéus menar att de översinnliga 

ordvalen sannolikt förekommer mer och mer sällan och att dödsannonser idag vanligast 

tillkännager dödsfallet genom personliga eller eufemistiska uttryck (Bringéus, 1963: 210). 

 

Bringéus hävdar att de första annonserna med en korssymbol, således också de första 

annonserna med någon symbol överhuvudtaget, uppmärksammades i Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning 27/2 1890 och i Sydsvenska Dagbladet 26/3 1890. 1976 användes för första 



 16 

gången en ros i en annons i Länstidningen i Östersund och året därpå fick blomstersymbolen 

sitt verkliga genombrott i Stockholmspressen. Före 1976 tillät inte tidningarna användande av 

andra symboler än kors (Bringéus, 1963: 210). Allt fler olika annonssymboler har kommit 

fram under åren, exempelvis ordenssymboler, båtar, djur och fordon.   

 

Dahlgren har i sin studie delat in annonssymbolerna i två grupper; ”kors”, där kors var den 

symbol som dominerade men där också andra symboler med anknytning till kristendomen 

eller annan religion delades in, samt ”andra symboler”, där exempelvis ordenssymboler, 

blommor, båtar och fåglar fått ta plats (Dahlgren, 2000: 91). Dahlgren har också intervjuat 

301 personer angående skäl till val av symboler. Där framkom ett antal kategorier, nämligen 

Kristet, Allmänreligiöst, Passar den döda, Inget kristet/tro/religiöst, Tradition/självklart, 

Samma som för annan död anhörig, Den dödas vilja, Enkelt, Tycker om den/vacker, Övriga, 

Saknat symbol. Av de anhöriga hade 52 % valt en symbol för att den passar den döde, 16 % 

hade valt symbol av uttalat kristna skäl (av dessa hade 96 % valt någon form av kors) och 8 % 

av allmänreligiösa skäl (Dahlgren, 2000: 67). Av de anhöriga som inte velat ha en kristen 

symbol valde två tredjedelar ett kors. Detta, menar Dahlgren, talar starkt för att kors ofta 

uppfattats som en symbol för döden snarare än en symbol för tro (Dahlgren, 2000: 68). Det 

framgår i studien att användandet av kors stadigt minskat sedan 1976 (Dahlgren, 2000: 93). 

De definitioner Curt valt arbeta utifrån visas nedan i Tabell 1.  

 

Tabell 1 Curt Dahlgrens definitioner 

 

Kristna 
Gud/Jesus/ nämns, Psalm- eller bibelvers med versnummer utskrivet, Församling nämns, 
Lutherhjälpen, 

Allmänreligiösa Evighetens port, Återförening, Gått över gränsen, Evig glädje, Odalmannen 

Profana Insomnat, Sörjd och saknad, Slumrar, Vila i frid, Tack,  
Kristna 
symboler Kors, Andra religiösa 
Andra 
symboler Fritid, Husdjur, Blommor 

 

Den tidigare forskningen visar att dödsannonser i minskande grad ger uttryck för religiösa 

värderingar. Dock är tidsperioden under vilken dessa studerats begränsat till den senare 

halvan av 1900-talet. Vår studie sträcker sig så långt bakåt i tiden som dödsannonser funnits 

varför vi kan bidra med en mer heltäckande analys av deras utveckling över tid. Den tidigare 

forskningen har också begränsat sig till att dela in annonserna i ”monopolreligion”, ”annan 
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religion” och ”frånvaro av religion”, alltså exempelvis annonser med kristna referenser, 

annonser med allmänreligiösa referenser religion och annonser utan kristna eller 

allmänreligiösa referenser. Våra kategorier tar hänsyn, inte endast till olika religioner, utan 

också till världsåskådningar som i en strikt religiös/icke religiös indelning går förlorade och 

på så vis gör resultatet missvisande.  

4. Metod 

För att mäta religiositet och andlighet använde vi oss av innehållet i dödsannonser publicerade 

i Västmanlands lokaltidning. Vi valde att använda VLT, och därmed en begränsad region, 

eftersom det med tanke på undersökningens omfång var det som var praktiskt genomförbart. 

Genom Västerås Stadsbibliotek fick vi tillgång till samtliga utgivna exemplar vilket också gav 

oss möjligheten att följa den historiska utvecklingen mer detaljerat.  Över annonserna 

konstruerades en anonym förteckning som användes vid inkodningen i statistikprogrammet 

SPSS. Datainsamlingen gjordes på Västerås stadsbibliotek där VLT finns lagrad på 

mikrofilm. Vi antecknade yrke, titel, födelseår, dödsdatum, eventuellt utländskt efternamn, 

religiösa referenser, andliga referenser, symbol, ordval - det vill säga annonsens sätt att 

beskriva dödsfallet, minnesvers, vädjan om stöd till välgörenhet, övertext, 

begravningsförfarande, kön, publiceringsdatum samt vilken sida i tidningen annonsen 

publicerats. Baserat på denna information skapades en kodbok.  

4.1 Urval 

VLT är länets största dagstidning med nästan 200 000 läsare dagligen (VLT, 2008). Årtalen 

valdes ut med start från första utgivningsnumret 1831 den 10 februari. Följande årtal valdes: 

1870, 1900, 1930, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, och 2008. I ett första 

skede genomfördes en översiktlig kontroll av annonsernas tillgänglighet samt en beräkning 

över hur lång tid datainsamling kunde förväntas ta. När detta gjordes undersökte vi också 

annonsernas förändringsgrad, det vill säga om annonser inom vissa tidsperioder uppvisade 

större eller mindre förändringar vad gäller innehåll och utseende. Då graderna av förändring 

visade sig skifta markant under olika perioder gjordes ett slumpmässigt systematiskt urval.  

Intervallet stratifierades för att öka representativiteten då skillnaderna i annonsernas 

utformning och innehåll konstant ökade med tiden. Exempelvis uppvisade tidsintervallet 1870 

till och med 1930 inte någon större förändringsgrad vad gäller dödsannonsernas utformning, 

varför det endast gjordes tre nedslag med 30 års mellanrum inom detta intervall. Under 
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perioden 1995 till och med 2005 var förändringsgraden hög varför det här gjordes tre nedslag 

med fem års mellanrum.  

 

Då, som tidigare nämnt, första numret utkom 10 februari valde vi att utgå från detta datum vid 

alla nedslag. Vår kvot bestod av 50 annonser per årtal vilken vi fyllde med start från 10 

februari och för att uppnå det önskade antalet fortsatte vi insamlingen av annonser från 

nästföljande datum. Detta gav oss följande tidsintervall, inom vilka vi insamlat samtliga 

publicerade dödsannonser; 10/2-13/9 1870, 10/2-12/4 1900, 10/2-4/3 1930, 10/2-27/2 1950, 

10/2-25/2 1960, 10/2-23/2 1970, 10/2-19/2 1980, 10/2-20/2 1990, 10/2-21/2 1995, 10/2-18/2 

2000, 19/2-19/2 2005, 10/2-23/2 2008. Totalt samlade vi in 600 dödsannonser. VLT från 

1831 visade sig sakna dödsannonser och innehöll istället korta dödsnotiser. Därför valde vi att 

bortse från detta årtal och började vår undersökning från 1870. 

4.2 Operationalisering 

Vi skapade först en grundkodning vilken vi sedan modifierade enligt ett antal variationer för 

att undersöka vilka olika resultat det gav upphov till. Nedan följer en kort beskrivning av 

denna kodning, samt en tabell där alla variabler och deras värden redovisas. 

4.2.1 Religiositet 

Dahlgrens kategori ”Kristen” ansåg vi vara allt för snäv för vårt syfte, varför vi valde 

”Religiös” och dessutom två uppdelningar i Starkt och Svagt religiös. Begreppet religiositet 

definierades som en uttryckt tillhörighet i en organiserad religion, tro på en gudomlig kraft 

eller ett liv efter döden i Paradiset. Annonser där Gud, Herren, Förlösaren eller en allmakt 

av något slag nämndes klassificerades som Starkt religiösa, vilket även gällde annonser där 

en församling, en bibelreferens eller Helige Ande nämndes.  Vi ansåg även att inbjudningar 

till en minnesstund på ”religiös plats”, exempelvis församlingshem eller prästgård, var ett 

uttryck för religionstillhörighet och kan ses som ett aktivt val för religion och annonser med 

detta innehåll kodades alltså också som Starkt religiösa. Exempelvis klassificerades en 

annons som Starkt religiös på grund av att Herren nämns i övertexten: 

 
”Herren har i sitt allvisa råd behagat hädankalla vår käre…” 

 
 

 

eller i minnesversen: 
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”Det är gott att bida, 

Herre vid din port, 

Himlar öppnas vida, 

Här är helig ort. 

Här min själ förnimmer, 

Glädjens nya ton, 

Och jag ser ett skimmer, 

Från en snövit tron.” 

 

Jordfästning likställdes med Begravningsgudstjänst och oavsett placering av ceremonin har 

dessa två kodats som Svagt religiösa. Även när benämningen Begravning används kodades 

annonsen som Svagt religiös, dock bara om placeringen anges vara i en kyrka. I denna 

kategori placerade vi också annonser som innehöll psalmreferenser, uppmaningar att genom 

välgörenhet stödja en kyrka eller församling samt om det i annonsen nämndes ett Paradis, 

Evighetens rike, Himlen eller Livets krona. Vi valde genomgående i vår undersökning att 

bortse från indelning i olika religioner som kristendom eller islam då vårt syfte var att 

undersöka religiositet i alla dess former. 

4.2.2 Andlighet 

Dahlgrens term ”Allmänreligiöst” valde vi att bortse ifrån då vi ansåg att denna indelning är 

missvisande på grund av dess avhängighet vid ”religiöst”. Istället använde vi begreppet 

”Andlighet” vilket vi definierade som tecken på tro på något bortom det världsliga, något 

övernaturligt eller ett liv efter döden, som inte kan tillskrivas någon organiserad religion. 

Även här skiljdes annonser med Svagt andliga och Starkt andliga referenser åt. Som Svagt 

andliga klassificerades annonser i vilka det nämns en själ, en ängel, på olika sätt en 

förkroppsligad död, exempelvis odalmannen eller dödens ängel. Starkt andliga ansåg vi vara 

annonser som nämner en andra sida eller ett återseende. Här placerades också begrepp som 

evighet, oändlighet och evighetens port. Ett exempel på en annons som klassificerades som 

Starkt andlig på grund av sin minnesvers är: 

 
”Mor har räckt ut handen 

Far har fattat den 

På den andra stranden 

Mötas de igen” 
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4.2.3 Världsligt 

Benämningen ”Världsligt” valdes vi då det syftas till jordsliga element. Vi valde att avstå från 

Dahlgrens begrepp ”Profan” då vi anser att det bygger på en kristendomsnormativ inställning. 

Annonser vars innehåll varken refererade till andliga eller religiösa element klassificerades 

som Världsliga. Vi ansåg vidare att annonser vars begravningsförfarande benämndes som en 

akt istället för en gudstjänst och som skedde i kapell istället för kyrka, eller där placering inte 

uppgavs utan endast exempelvis i stillhet var utskrivet, kunde klassificeras som Världsliga. 

Minnesverser som klassificerats som Världsliga bestod till största del av tackhälsningar och 

önskningar om att den avlidne ska vila i frid. Ett exempel på en sådan minnesvers är: 

 

”Allt vad du lidit vi nog ej 

förstått. 

Men troget du kämpat, 

och vilan du nått. 

Vi ville så gärna hålla dig 

kvar. 

Men ditt livsverk på jorden 

nu fullbordat var.” 

 

I Tabell 2 nedan redogörs för undersökningens grundkodning, det vill säga vilka variabler 

som delats in i vilken kategori. Detta är den grundkodning vi utgått från och jämfört andra 

operationaliseringar med. Variabler som inte nämns i Tabell 2 saknar andliga eller religiösa 

värden, med andra ord klassificeras de som världsliga. Operationaliseringen baseras på en 

dominansordning där en starkt religiös referens går före en svagt religiös vilket även gäller för 

de andliga referenserna. På samma sätt går både de andliga och de religiösa referenserna 

framför världsliga och det är endast vid total avsaknad av andliga eller religiösa element en 

annons klassats som världslig. Exempelvis klassificeras en annons med både svagt religiösa 

och starkt religiösa referenser som starkt religiösa och en annons med både religiöst och 

andligt innehåll klassificeras som religiös. 
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Tabell 2 Operationaliseringens grundkodning 

Variabler kodade som Starkt religiösa Värde 

8 (Ordval) 2 (Hädankallats/hemkallats) 

9a (AvlidenGud) 1 (Ja) 

10a (MinnesversGud) 1 (Ja) 

10f (MinnesversEvighet/Paradis) 1 (Ja) 

10i (MinnesversBibelreferens) 1 (Ja) 

10j (MinnesversTro) 1 (Ja) 

12h (ÖvertextGud) 1 (Ja) 

16 (Församling) 1 (Ja) 

Variabler kodade som Svagt religiösa   

10b (MinnesversPsalmreferens) 1 (Ja) 

10k (MinnesversKyrka) 1 (Ja) 

11 (Välgörenhet) 

1 (Lutherhjälpen) 2 (Kyrkofond) 3 (Blomsterfond) 4 (Missionsfond) 14 
(Församling) 19 (Kloster) 21 (Diakonikretsen) 24 (IM)  

30 (Frälsningsarmén) 

13 (Begravningsförfarande) 

2 (Begravningsakt i kyrka)  

3/4/7 (Begravningsgudstjänst/Jordfästning i kapell/kyrka/utan placering) 

17 (Religiös minnesstund) 1 (Ja) 

Variabler kodade som Starkt andliga   

10e (MinnesversÅterseende/Andra 
sidan) 1 (Ja) 

Variabler kodade som Svagt andliga   

10h och 10g 
(MinnesversSjäl/Ängel/Ande) 1 (Ja) 

15 (Förkroppsligad död) 1 (Ja) 

 

4.2.4 Symboler 

Annonsernas symboler har valde vi att bearbeta på olika sätt. Det föreligger en del osäkerhet 

kring huruvida kors bör tolkas som religiösa eller inte eftersom det under stora delar av vårt 

tidsspann inte funnits möjlighet till val av alternativa symboler. Vi valde således att helt 

bortse från symbolerna när vi kodade den sammanfattande variabeln. Kors av andra slag än 

”standardkorset”, exempelvis krucifix och kors med ljusstrålar, klassificerade vi som religiösa 

då vi ansåg att det tydde på ett aktivt val av symbol snarare än att bara använda korset som en 

dödssymbol. Annonser innehållandes duvor med kvistar i näbben samt flygande fåglar 

tolkades som andliga då dessa enligt Frithiof Dahlby ofta symboliserar en övergång till något 

annat och en passage till en annan värld.  I en annons fann vi i minnesversen en referens till 

”Livets krona” vilket enligt Dahlby symboliserar ”[…] en lön för ståndaktig tro, den är 

’segerns, Livets krona’” (1963: 140, bild 140). En annons hade en symbol föreställande två 
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händer uppsträckta mot en flygande duva, vilken enligt Dahlby är ”Trons uppåtsträckta, 

öppna, mottagande händer” (1963: 113, bild 105 a). 

 

För att kontrollera graden av validitet genomfördes diverse sensitivitetstester. Bland annat 

undersökte vi vilka förändringar som skedde med resultaten av Sammanfattningen (v19), om 

enstaka variabler togs bort. Vi kontrollerade även resultatet av de olika variablerna var för sig 

mot denna variabel för att se om resultatet blev det samma, det vill säga om uppdelning av 

antalet annonser i respektive kategori behöll samma ungefärliga dimensioner som i 

sammanfattningens resultat. Av dessa tester kunde vi dra slutsatsen att enstaka variabler inte 

påverkade Sammanfattningen nämnvärt, förutom variabeln Begravningsförfarande (v13). För 

mer information se Diagram 4 och 5 i kapitel 5.   

5. Resultat 

Vårt insamlade material bestod av 600 dödsannonser ur tidningen Västmanlands läns tidning 

under perioden 1870 – 2008. Nedan följer ett antal exempel på hur de olika annonserna ser ut 

samt en frekvenstabell över samtliga variabler. 

 

Bild 1 Exempel på Svagt religiös dödsannons 

 

Bild 1 från 1960 ger ett tydligt exempel på genomsnittet; Den 

avlidne var en 71 år gammal man som var förälder och gift, 

hade ett kors som symbol och i minnesversen önskades den 

döde en fridfull vila. Begravningsgudstjänsten skedde i en 

kyrka och det förekom inte någon vädjan till läsaren om bidrag 

till välgörenhet.  Denna annons klassificerades som Svagt 

religiös då den starkaste referensen i detta exempel är 

Jordfästning i kyrka.  
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Bild 2 Exempel på Starkt religiös dödsannons 

 

Bild 2 från 1990 är ett exempel på en Starkt religiös annons. Den 

avlidne har ”flyttat till sitt himmelska hem” och minnesversen 

innehåller flera religiösa element, bland annat en bibelreferens. 

Dessutom nämns en församling vilket vi tolkat som ett tecken på 

uttalad religionstillhörighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Exempel på Svagt andlig dödsannons 

 

I Bild 3 från 2000 redovisas bland annat ett exempel på hur valet av 

symbol har förändrats genom tiderna. Mer personliga symboler som 

denna blev mer och mer vanliga efter 1980. För mer information se 

Diagram 11. Denna annons har tolkats som Svagt andlig då den inte 

innehåller några religiösa referenser men beskriver en förkroppsligad 

död; ”Stilla kom döden den kom som en vän. Tog dig vid handen och 

förde dig hem.” I takt med att annonserna blivit mer och mer 

personligt präglade har också övertexten förändras. I denna bild är 

flera olika släktrelationer nämnda, vilket sällan förekom före 70- och 

80-talen 
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Bild 4 Exempel på Starkt andlig dödsannons 

 

Bild 4 från 2005 är ett exempel på en annons som tolkats Starkt andlig 

då inga religiösa referenser förekommer. Även symbolen, Duva med 

kvist, har kategoriserats som andlig. Dock har symbolen, precis som vid 

klassificering av de andra annonserna, inte tagits i beaktning. Versen; 

”Far har räckt ut handen. Mor har fattat den. På den andra stranden. 

Mötas de igen.” är ett vanligt exempel på en Starkt andlig minnesvers. 

Precis som i Bild 4 redovisas här flertalet släktrelationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 Exempel på Världslig dödsannons 

 

Bild 5 är ett exempel på en modern version av en Världslig annons. 

Att ha begravningsceremoni i kapell har blivit allt vanligare med 

tiden och har av oss tolkats som ett aktivt val av en religionsneutral 

plats. Minnesversen; ”De älskade lever i våra hjärtan kvar” anser vi 

endast innebär att den avlidne lever kvar i minnet och inte på en 

annan plats, såsom i ett liv efter döden, och har således tolkats som 

världslig. 
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Bild 6 Exempel på Världslig dödsannons 

 

1870-1900 var det mycket vanligt att, som i Bild 6, börja 

med orden ”Tillkännagifves att”. Under denna tid 

förekom sällan minnesvers eller begravningsförfarande. 

Intressant i Bild 2 är att man valt att skriva ut den exakta 

åldern på den avlidne, även i dagar, vilket blev allt mindre 

vanligt under 1930-talet för att helt ha ersatts med dagens 

version, att istället skriva ut födelsedatum. Denna annons 

klassificerades som Världslig. 

 

 

När vi jämförde annonserna fann vi också att i början av tidsintervallet, 1870 och framåt, var 

annonsernas innehåll framför allt informativt, vilket visas i Bild 6. Deras syfte förefaller vara 

att enbart redogöra för vad som har skett och när, samt i enstaka fall den avlidnes position i 

samhället och äktenskapligt förhållande. Längre fram, så smått 1930 och i full skala 1950, har 

annonserna istället fått en hyllande karaktär där deras syfte verkar vara att beskriva, tacka och 

framför allt att visa den avlidne sin uppskattning och framföra ett hedersbevis. 

 

Tabell 3 ger en överblick över hur vanligt förekommande annonsernas olika element är. 

Samtliga annonser är medräknade (N = 600) och procentsatsen visar andelen annonser av det 

totala antalet. 

 

Tabell 3 Frekvenstabell över variabelresultat (procent av N = 600) 

Resultattabell över frekvenser  
SymbolKors 43,00% 
SymbolIngen 24,30% 

Ordval Insomnat 37,50% 
Ordval Lämnat oss 28,30% 
AvlidenHur Lugnt och stilla 45,70% 
AvlidenGud 2,00% 

Minnesvers 79,50% 
MinnesversHerren 2,00% 
MinnesversPsalmreferens 11,00% 
MinnesversTack 14,50% 

MinnesversVila/Frid/Ro 27,80% 
MinnesversÅterseende/Andra sidan 12,50% 
MinnesversEvighet/Paradis 3,70% 
MinnesversSjäl/Ande/Ängel 6,20% 

MinnesversBibelreferens 1,50% 
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MinnesversTro 1,00% 
Välgörenhet 14,20% 

VälgörenhetReligiösa 2,00% 
Övertext 94,70% 
ÖvertextMake/Maka/Livskamrat 34,70% 
ÖvertextFörälder 49,50% 

ÖvertextMor-/Farförälder 33,70% 
ÖvertextGammelmor-/farförälder 3,30% 
ÖvertextSyskon 6,00% 
ÖvertextBarn 4,30% 

ÖvertextGud 3,70% 
ÖvertextSvärrelation 9,00% 
ÖvertextÖvrigasläktrelationer 2,00% 
ÖvertextYrke 9,00% 

BegravningsförfarandeGudstjänstikyrka 18,50% 
BegravningsförfarandeGudstjänstikapell 15,50% 
Förkroppsligad död 1,30% 
Tillhör församling 2,30% 

Religiös minnesstund 5,20% 
Sammanfattning med grundkodning  
Världsliga referenser 42,70% 
Svagt andliga referenser 2,80% 

Starkt andliga referenser 6,70% 
Svagt religiösa referenser 28,20% 
Starkt religiösa referenser  19,30% 

 

 

Nedan följer Diagram 3 – 11 vilka visar hur dödsannonserna sett ut över tid vad gäller kön 

(v4), sammanfattning (v19), Begravningsförfarande (v13), Välgörenhet (v11), Övertext 

(v12a-k) och symboler (v8). Diagram 5 och 6 visar även resultatet för testningen av 

variationer på kodningen.  
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Diagram 3 Andelen annonser för respektive kön, över tid (v4) 

 

 

Diagram 3 visar hur stor del av annonserna som tillägnats kvinnor respektive män. Totalt var 

54,7 % av annonserna över män och 45,3 % av annonserna över kvinnor. Män är under hela 

vårt tidsintervall överrepresenterade med undantag för 1995 när andelen annonser över 

kvinnor uppgick till 56 %. År 1960 var andelarna kvinnor och män lika. Sambandsanalyser, 

bivariata korstabulationer, mellan Kön (v4) och AvlidenHur (v9), Minnesversvarianter (v10a-

k), Förkroppsligad död (v15) och ÖvertextGud (v12h) gjordes men inga signifikanta samband 

upptäcktes. Vi fann heller inga samband mellan den sammanfattande variabeln (v19), och 

kön. Dock fann vi en tendens bland annonser över kvinnor till att innehålla en minnesvers 

med andliga referenser (p-värde 0,079). Bland annonserna över män var det dock vanligare 

med hänvisningar till en Religiös minnestund (v17). Vi fann här ett signifikant samband (p-

värde 0,025), dock var detta samband svagt (r = 0,092) Könsskillnaderna är följaktligen 

överlag försumbara.  
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Diagram 4 Andelen annonser tillhörande de olika kategorierna enligt Sammanfattningen v(19), över tid 

 

 

Diagram 4 visar hur många procent av stickprovets 600 dödsannonser som kategoriserats som 

Världsliga, Svagt andliga, Starkt andliga, Svagt religiösa och Starkt religiösa under hela 

tidsperioden.  Diagrammet visar tydligt hur de starkt religiösa annonserna minskat i antal 

medan de världsliga sen slutet av 1900-talet ökat kraftigt. De svagt religiösa annonserna 

ökade i mängd från 1930-talet fram till slutet av 1950-talet och har sedan slutet av 1970-talet 

förekommit i allt lägre grad. Det kan också utläsas att andelen andliga annonser varit alltjämt 

låg, med ett blygsamt undantag för första halvan av 1900-talet då de starkt andliga annonserna 

steg i antal, för att efter 1980 i både den starka och den svaga kategorin variera i förekomst. 

 

Detta diagram baseras på vår grundkodning med alla variabler tagna i beaktning vid 

kategoriseringen. I flertalet fall är Begravningsförfarande (v13) den faktor som avgör om 

annonsen klassificeras som religiös, det vill säga att utan denna variabel förblir många 

annonser världsliga eller andliga. Inga inbjudningar till eller beskrivningar av 

begravningsceremonier fanns i regel i dödsannonserna innan 1930, och då endast sporadiskt, 

varför denna variabel kan ge ett missvisande resultat. Nedan visas resultatet av 

sammanställningen av de fem kategorierna över tid utan denna variabel (v13). 
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Diagram 5 Andelen annonser tillhörande de olika kategorierna, utan Begravningsförfarande (v13) 

 

 

I Diagram 5 ser vi att kurvorna för Världsliga och Svagt religiösa annonser ter sig tämligen 

annorlunda från Diagram 4. När vi bortser från Begravningsförfarande (v13) fortsätter 

andelen världsliga annonser öka under hela 1900-talet istället för att som i Diagram 4 minska 

under mitten av seklet. De svagt religiösa annonserna fortsätter tvärtom att minska efter 1930-

talet med en viss tillfällig ökning mellan 1970 och 1995. De starkt religiösa annonserna 

uppvisar även i detta diagram en stadig minskning från och med början av 1900-talet. I 

Diagram 6 nedan har, utöver Begravningsförfarande (v13), även Religiös minnesstund (v17), 

tagits bort ur kategorierna. Vi ser här att det inte blir några större förändringar när denna 

variabel bortses från. 

 

Diagram 6 Andelen annonser tillhörande de olika kategorierna, utan Religiös minnesstund (v17) 
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Diagram 7 Begravningsförfarande (v13) över tid 

 

 

Diagram 7 visar variationer i Begravningsförfarande (v13) över tid. Här redovisas dels 

andelen annonser som saknar beskrivning, dels hur många som innehållet beskrivning av ett 

världsligt förfarande samt hur många som beskrivit religiösa förfaranden. Här ser vi också 

tydligt, det som tidigare beskrivits, hur begravningsförfarande inte beskrevs i dödsannonsen 

före 1930. Vidare ser vi hur de religiösa ceremonierna minskat i antal sen 1980 i takt med att 

de världsliga ökat dramatiskt.  

 

Diagram 8 Val av Uppmaning till välgörenhet (v11) 

 

 

Diagram 8 visar i procent andelen annonser som uppmanat till välgörenhet (v11). Före 1930 

förekom inte dylika uppmaningar men detta fenomen har sedan dess vuxit sig till en allt 

starkare trend. Diagrammet visar tydligt hur andelen annonser där välgörenhet nämns de 

senaste 80 åren har gjort en ökning från 0 till 40 %. 
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Diagram 9 Val av Övertext, (v12a-k) 

 

 

Diagram 9 ovan visar över tid vilka släktrelationer som de avlidna haft till de anhöriga, vilket 

har framgått i dödsannonsernas Övertext (v12a-k). Det kan utläsas därur att benämnandet av 

den döde som en livskamrat (maka/make) har figurerat under hela perioden medan det 

framgått att den avlidne var förälder i en fram till 1950 ökande andel och därefter sjunkande 

andel av annonserna. Sedan 2005 har de avlidna återigen börjat presenteras som föräldrar. 

1900 började man i övertexterna ange att den anhörige varit mor- eller farförälder och fram 

till 1970 gjordes detta i ökande grad, sedan sjönk andelen annonser över mor- och farföräldrar 

men har sedan 2000 ökat. Annonser som ökat i antal under de senaste åren är även de där det 

framgår att den döde var någon svärförälder eller –barn och någons gammelmor- eller 

farförälder. Dödsannonser tillägnade barn har blivit färre och färre medan annonser över 

vänner har varit alltjämt få. Det har framgått att den avlidne var någons syskon i ett fram till 

1980-talet ökande antal annonser, men de har under den senaste tiden blivit färre. 
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Diagram 10 Val av symbol enligt denna undersökning kategorisering (v7) 

 

 

Diagram 10 visar över tid vår kategorisering av dödsannonserna symboler. Fram till 1930 

användes sällan symboler. Efter detta år steg dock antalet annonser som har kors som symbol 

och 1970 hade samtliga annonser det, något som vi kommer att behandla i diskussionen. Efter 

1970 sjunker andelen dödsannonser där det förekommer ett kors, 2008 är de nere på strax 

över 10 %. Under tiden som korsen minskat i antal har symboler som husdjur, fordon, 

landskap och sporttillbehör ökat. Symboler som tolkats som andliga, exempelvis änglar och  

flygande fåglar, har ökat sedan 1980-talet.  
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Diagram 11 Denna studies symboler klassificerade enligt Dahlgrens kategorier (v7) 

 

 

Ovan i diagram 11 har denna studies symboler delats in i Curt Dahlgrens (2000) kategorier 

”kors” och ”andra symboler”, där kors och symboler med referenser till organiserade 

religioner kallas ”kors” och övriga symboler kallas ”andra”. I detta diagram har annonser som 

helt saknar symbol bortsetts från, procentsatserna som visas är alltså andelen av annonser med 

symbol.  Då andra symboler än korset inte tilläts i tidningar före år 1976 visar diagrammet 

tidsperioden 1970-2008. Med den här indelningen fann Dahlgren i sitt material att ”i princip 

alla” annonser 1976 hade ett kors och att drygt 40 % hade ett 1995 (Dahlgren, 2000) Samma 

kategorisering av vårt material ger ett liknande resultat: 1970 hade 100 % av annonserna kors 

som symbol, 1980 hade 74 % kors och 1995 hade 42 % en sådan symbol. Diagrammet visar 

en ökning av kors år 2000 då andelen uppgår till 48 % och sedan en nedgång till 2008 då 26 

% av annonserna hade kors som symbol. 
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6. Diskussion 

Att undersöka dödsannonser var inte ett självklart val när vi bestämde oss för att kasta ett 

granskande öga på religiositet. Dock kan vi nu i efterhand konstatera att då vi strävat efter att 

se förändringar över tid att det var ett lämpligt mätinstrument. Tack vare annonserna har vi 

kunnat analysera en tidsperiod på nästan 140 år och därmed vågar vi påstå att vi täcker 

avgörande delar av Västmanlands industrialisering. Vi tror även att vi genom annonserna har 

fått ett brett urval med stor mångfald. Oavsett faktorer som klasstillhörighet, etnicitet eller kön 

är döden någonting som berör alla. Dock kan dessa aspekter utan tvekan undersökas närmare 

än vad denna studie mäktat till då exempelvis klass inte kunnat utläsas ur annonserna. 

Begreppen definierades delvis enligt den tidigare forskningen men på grund av dess kortare 

tidsintervall och snävare syfte har nya definitioner fått uppstå inför denna studie. Dessa 

definitioner har dock testats på flertalet sätt och vi är övertygade om att deras validitet är god. 

Att studiens teoretiker genom denna undersökning fått stöd för sina teser om sekularisering 

råder det enligt oss inget tvivel om och vi har också sett starka indikationer på faktorer som 

kan tillskrivas en reflexiv modernisering. 

6.1 Metod 

Dödsannonserna gav oss en stor mängd information och vi strävade efter att anteckna 

samtliga deras element. Vi har dock inte tagit någon hänsyn till de orter som nämnts eller 

försökt skilja på storstad och landsort, denna undersökning har syftat till att undersöka hela 

Västmanland som en helhet. I analysen inkluderade vi inte var i tidningen annonsen placerats 

eller när tidningen utkom, varken veckodag eller tid på året. Vi reflekterade kring huruvida 

religiösa högtider, nationella kriser eller andra tidsbundna händelser och aspekter kan ha 

påverkat annonsernas utformning men ansåg att en generalisering var möjlig utan att beakta 

dessa möjliga fenomen. Vi anser det inte vara sannolikt att resultaten har påverkats av tiden 

då tidsintervallet vi undersöker sträcker sig över hela den period Västmanlands Läns Tidning 

getts ut. Då antalet annonser med utskrivet yrke och utländskt namn var försumbart har inte 

heller denna information undersökts närmare. Dock kan det diskuteras vad detta kan beror på, 

kan etnicitet påverka valet av informationsforum gällande dödfall? Det ter sig som en 

möjlighet då namn som förefaller utländska förekommer i så blygsam utsträckning. Vilka 

dessa forum i så fall är har vi inte spekulerat i. 
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Vidare är språkbruk en faktor som definitivt bör diskuteras i sammanhanget. Kan det vara så 

att vad vi har tolkat som uttryck för religiositet snarare är ett uttryck för tidsperiodens trender 

och normer? Exempelvis kanske en symbol vilken av oss tolkats som andlig egentligen valts 

för dess estetiska egenskaper. En kompletterande kvalitativ undersökning av motiven bakom 

utformningen av dödsannonser skulle kunna skänka insikt i bakgrunden till innehållsmässiga 

förändringar.  

 

Västmanland är ett landskap mitt i Sverige där industrin på ett tydligt sätt förändrat samhället 

och lämnat markanta spår. Valet av Västmanlands läns tidning kan begränsa 

generaliserbarheten men vi uppskattar tidningen som representativ då vi inte har anledning att 

tro att Västmanland skiljer sig från övriga Sverige när det gäller grad av sekularisering. Utan 

tvekan kan aspekter som tidningens politiska orientering och huruvida den ges ut i storstad 

eller på landsbygd påverka resultatet. Lokala avvikelser på mindre orter vad gäller val av 

dagstidning kan förekomma, men dessa faktorer har på grund av studiens storlek inte kunnat 

undersökas närmare. Sammanfattningsvis anser vi att urvalet möjligtvis har brister vad gäller 

detaljer, dock tror vi att resultatet i ett större perspektiv kan generaliseras till övriga Sverige. 

 

 De årtal som undersöktes valdes för att ge så god spridning som möjligt men utan att missa 

viktiga förändringar, vilket är anledning till att de senare årtalen valdes med kortare 

mellanrum. Antalet annonser begränsades av uppsatsens ringa omfång men vi anser att de 50 

dödannonserna per år gett oss tillräcklig information. Då vi inte har varit intresserade av 

personerna bakom annonserna, varken den avlidne eller den som komponerat annonsen, har 

motiven bakom valet av utformning och innehåll inte analyserats. Frågorna har så att säga fått 

ställas till annonsen och vi har endast utgått från vad den hade att svara. Det har för oss varit 

omöjligt att dra slutsatser om vems önskemål som styrt innehållet i annonserna, den avlidne 

eller dennes släktingar? Alltså klassificerades annonsen som religiös, andlig eller världslig, 

inte personen. Det råder ingen tvekan om att utformningen av dödsannonsen påverkats av 

exempelvis annonsörens ålder, härkomst och värderingar. Vi valde att inte spekulera i detta då 

det inte finns utrymme till det i en studie av den här storleken. När korstabulationer gjordes 

mellan medelålder och publiceringsdatum framkom inga samband, varför vi kan dra 

slutsatsen att medelåldern hos de avlidna varken ökat eller minskat med tiden. Detta gör att vi 

anser oss kunna konstatera att faktorn ålder inte påverkat dödsannonsernas utformning olika 

mycket under olika perioder. Huruvida medelåldern hos de som satt in annonserna förändrats 
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har vi ingen möjlighet att undersöka, vilket ger oss än mer stöd för att enbart fokusera på det 

dödsannonsen uttrycker.  

 

Något större bortfall var inte förväntat och har inte heller förkommit. I enstaka fall har text i 

annonsen inte kunnat uttydas och i andra fall har information saknats helt. Att inte alla delar 

finns med i samtliga annonser, exempelvis innehåller inte alla en minnesvers, har vi inte 

tolkat som bortfall utan snarare som ett resultat.  

6.1.1 Operationalisering 

De nya definitioner som skapades gav oss möjlighet att undersöka religiositet och andlighet 

på ett mer detaljerat sätt än den tidigare forskningen syftat till. Vi har strävat efter ett 

normkritiskt förhållningsätt vid operationaliseringen då denna påverkar analysen och således 

även påverkar resultatet. Att inte särskilja specifika religioner och inte utgå från kristendomen 

kändes som självklara val. Kategoriseringens hållbarhet testades med vad vi anser vara goda 

resultat. Exempelvis undersöktes Sammanfattningen (v19) genom att en rad tester utfördes 

där en variabel togs ur sammanfattningen och sedan jämfördes med den. Tabell 4 visar hur 

många dödsannonser som enligt sammanfattningen är Världsliga, Svagt andliga, Starkt 

andliga, Svagt religiösa och Starkt religiösa.  

 

Tabell 4 Frekvenstabell över Sammanfattningen (v19) enligt grundkodningen (N = 600) 

v19 Antal Procent 

Världslig 154 25,70% 

Svagt andlig 10 1,70% 

Starkt andlig 22 3,70% 

Svagt religiös 319 53,20% 

Starkt religiös 95 15,80% 

 

Tabell 5 nedan visar antalet annonser som innehåller en bibelreferens och hur de fördelas över 

de respektive kategorierna. Detta visar hur variabeln MinnesversBibelreferens (v10i) inte har 

någon större betydelse för Sammanfattningen (v19). De annonser som hade blivit 

klassificerade som Starkt religiösa på grund av denna variabels medverkan i kodningen 

klassificeras i de flesta fall som religiösa även utan den. Eftersom Bibelreferens gör en annons 

Starkt religiös är det endast de Starkt religiösa annonsernas antal som förändras från Tabell 4 

till Tabell 5. Dessa slutsatser kunde vi dra av samtliga jämförande kontrolltester som 

genomfördes och utifrån detta kan vi konstatera att ingen enstaka variabel, förutom 
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Begravningsförfarande (v13), är helt och hållet avgörande för dimensionerna hos 

kategorierna. Detta anser vi vara ett tecken på goda definitioner av begreppen. 

 

Tabell 5 Frekvenstabell över andelen annonser med Bibelreferens tillhörande respektive kategori 

 

 

 

 

 

 

Vi resonerade även kring huruvida Religiös minnesstund (v17) skulle klassificeras som Starkt 

religiös eller Svagt religiös. Vi kunde fastställa att inte heller denna variabel påverkade 

Sammanfattningen på ett snedvridet sätt och att vår slutgiltiga klassificering av den som 

Starkt religiös inte ger ett missvisande resultat. På samma sätt som vad gäller Bibelreferens så 

beror detta på att de annonser som innehåller denna variabel även innehåller andra, minst lika 

starka, religiösa element. Även variabeln Begravningsförfarande testades det olika varianter 

på då vi inte kunnat få information om hur stora valmöjligheter som erbjuds beroende på 

exempelvis boendeort eller ekonomi. Detta innebar vissa svårigheter för oss vad gäller 

tolkningen av val av gudstjänst i stället för akt och kapell istället för kyrka. Som visat i 

skillnaden mellan Diagram 4 och 5 är Begravningsförfarandets inverkan på 

Sammanfattningen avsevärd. Denna variabel visade sig ha stor betydelse för klassificeringen 

av ett stort antal dödannonser. Då informationen om förfarandet i många fall var bristfällig är 

det möjligt att inkluderandet av denna variabel i Sammanfattningen kan leda till missvisande 

resultat. Till exempel har inte denna undersökning skiljt på jordfästning och 

begravningsgudstjänst då dessa begrepp enligt Nationalencyklopedin (2008) har samma 

innebörd. Problemet som uppstod i och med detta var att innan det blev brukligt att använda 

begreppet begravning och skilja på akt och gudstjänst användes jordfästning i samtliga fall. I 

många annonser var det utskrivet endast Begravning vilket klassificerades som världsligt då 

vi inte kunde uttyda varken val av akt eller gudstjänst eller placering. Vi fann det inte möjligt 

att kategorisera Begravningsförföranden som andliga då de beskrivits som antingen direkt 

religiösa eller neutrala, några alternativ har inte förekommit. 

 

Vi har inte haft möjlighet att veta om en text utan uppenbara referenser till en religiös tro 

verkligen är av religiöst slag.  Det vore därför allt för vanskligt att koda de få psalm- och 

v19 Bibelreferens 
nämns ej 

Bibelreferens 
nämns 

Världslig 154 1 

Svagt andlig 10 0 

Starkt andlig 22 0 

Svagt religiös 319 3 

Starkt 
religiös 

86 5 
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bibelcitat vi känner igen som religiösa då detta skulle innebära att de citat vi inte känner igen 

blir kodade på ett annat sätt. Det skulle även vara inkonsekvent av oss då vi som tidigare 

nämnt menar att det vi har att utgå från är det som faktiskt står i annonsen, inte varifrån texten 

kommer eller motivet bakom valet av den. Dahlgren kodade psalm- och bibeltexter, även de 

som inte nämner Gud eller Jesus, som kristna. Detta tror vi är en av anledningarna till varför 

våra siffror skiljer sig åt. En annan anledning är den avsevärt stora skillnaden i storlek på 

datamaterial. Dahlgrens undersökning innehåller tusentaliga dödsannonser, ett urval ur 

Sveriges alla tidningar, medan denna analys endast granskar 600 från en lokaltidning. 

Dahlgrens resultat gäller hela landet och påverkas därmed av faktorer som denna 

undersökning inte tar i beaktning. 

 

Valet att inte använda symbolernas information i kodningen av Sammanfattningen (v19) anser 

vi gav oss ett mer representativt resultat. Att koda exempelvis kors som religiösa hade kunnat 

ge snedvridna indikationer då mycket tyder på att kors inte är ett aktivt uttryck för religion. 

Det hade möjligtvis varit relevant att inkludera symbol i kodningen av Sammanfattningen för 

annonserna som publicerats från 1980 och framåt då mer personliga val efter 1977 blev en 

möjlighet. Dock ansåg vi att det var lämpligt med samma kodning för samtliga annonser och 

valde därför att undersöka symbolerna separat. Kategoriseringen av symbolerna gjordes med 

utgångspunkt i Dahlby (1963) i vars bok vi funnit information om deras betydelser. Vi anser 

oss utifrån denna kunna avgöra vilka symboler som bör tolkas som religiösa och andliga. 

 

Beslutet att arbeta utifrån en dominansordning där religiösa referenser gavs dominans över 

andliga referenser växte fram successivt under inledande diskussioner. Vi ansåg att en andlig 

referens vittnar om en obunden tro, andlighet, medan en religiös referens tyder på organiserad 

tro. Fann vi båda dessa element i annons föreföll det således rimligt att klassificera annonsen 

med den religiösa referensen som grund. På liknande sätt genomförde Dahlgren sin 

operationalisering och vi kan inte finna några skäl till att avvika från denna metod. 

 

6.2 Teoretiska reflektioner 

Vi tror att den linjära moderniteten föder sekularisering. Den nya tidens reflexivitet bromsar 

denna process med nya versioner av tro. Becks teori om reflexiv modernisering gör gällande 

att tiden vi lever i nu präglas av både-och och även Giddens diskuterar upplösning av gränser, 

ovisshet och ambivalens. Den linjära moderniteten med dess enkla rationalitet drevs till sin 
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spets och upplöstes därmed, dess resurser utarmades och risksamhället växte fram istället. Vi 

tänker oss att en linjär rationalitet, dess ifrågasättande av det ovetenskapliga och ogripbara, 

leder till monopolreligionens förfall. Den reflexiva moderniseringen med sitt både-och kan i 

sin tur ge upphov till religiös pluralism då inga absoluta indelningar har grogrund. Där den 

linjära rationaliteten råder kan en monopolreligion knappast behålla sitt myndighetsfäste och 

där gränser upplöses och traditioner urholkas kan den heller inte finna ett stöd i befolkningen.  

 

Dahlgren visar att mellan 1945 och 1999 har andelen dödsannonser som innehåller kristna 

referenser minskat stadigt i Sveriges tidningar. Vår studie ger i enlighet med detta 

indikationer på att andelen dödsannonser som ger uttryck för religiositet sjunkit i antal sedan 

1900 i Västmanlands läns tidning. Diagram 5 och 6 visar en stadig ökning av andelen 

annonser med världsligt innehåll. Bör detta ses som ett tecken på samhällets sekularisering? 

Om vi tolkar Stark och Iannaccones forskning kan vi konstatera att det finns ett samband 

mellan monopolreligionens försvagning, av författarna kallat ”avsakralisering”, och den hos 

befolkningen minskande graden av offentliga uttryck för religiositet. Om monopolreligionens 

avveckling ses som ett resultat av sekularisering blir följden att den minskande graden uttryck 

för religiositet också beror på sekularisering.  

 

Vad som sedan kan diskuteras är huruvida den enligt Stark och Iannaccone efter 

avsakraliseringen följande religiösa pluralismen kan utläsas ur våra resultat. Sedan 1960 har 

förändringar i andelarna annonser i de olika kategorierna varierat avsevärt. Där det tidigare 

gått att utläsa en stadig minskning eller ökning av en kategori under flera årtionden har de 

senaste 50 åren präglats av en, månne för tidsandan karakteristisk, instabilitet. Sedan 2000 har 

andelen svagt andliga annonser ökat enligt diagram 5 och 6. Det är en möjlighet att Svenska 

kyrkans separation från staten från och med 1 januari 2000 markerade begynnelsen av en 

växande mångfald i befolkningens sätt att uttrycka sin eventuella tro. Här kan invändas att de 

starkt andliga och de svagt religiösa dödsannonserna minskat i antal sedan 2000 respektive 

1995. Om det är en religiös pluralism det är tal om, varför minskar graden av svagt religiösa 

och starkt andliga referenser i dödsannonserna? En möjlig förklaring till detta är att den 

religiösa pluralism som Stark och Iannaccone beskriver i sin artikel ännu inte har haft full 

genomslagskraft. Denna process bromsas bland annat av monopolreligionens privilegier, 

monopolreligionens tidigare automatiska uppbyggnad av ett medlemsantal är ett exempel. 

Aktivt ställningstagande är ett måste för utträde ur Svenska kyrkan snarare än för aktivt 
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inträde. Detta innebär att de ges ekonomisk fördel då de förfogar över ett stort antal 

medlemmar som möjligtvis betalar avgift utan att egentligen vara aktiva i trossamfundet. 

 

Som Bild 1 till och med 6 visar har dödsannonsernas utseende genomgått stora förändringar 

sedan 1870 fram till idag. Att de med tiden fått en hyllande karaktär snarare än en informativ 

ser vi som ett tecken på bland annat individualisering. Fokus ligger nu på personen som 

avlidit och dess personliga egenskaper och annonserna innehåller ofta flertalet namn på 

sörjande snarare än enbart information om dödsfallet. Detta tror vi beror på att det i dagens 

samhälle innebär en viss status att efterlämna många sörjande vilket redovisas dels genom 

flertalet släktrelationer i övertexten men också genom långa listor av namn på kvarlevande. I 

annonserna uttrycks saknad och tacksamhet i hög grad, detta fenomen anser vi syftar till att ge 

en inblick i hur personen har påverkat andra människor och annonsen får därmed funktionen 

av ett hedersintyg.  

 

Denna undersökning fann att dödsannonser till större del är tillägnade män än kvinnor vilket 

visats i Diagram 3. Vi tror att detta kan bero på att det i samhället föds fler män varför det 

också dör fler män. Inga skillnader i innehåll påvisades förutom vad gäller Religiös 

minnesstund (v17). Sambandet mellan kön och minnesceremonier av religiöst slag, det vill 

säga att män förefaller mer benägna till dessa, var försumbart i styrka varför vi inte lagt någon 

vikt vid detta resultat. Några slutsatser gällande egentliga könsskillnader kan därför inte dras. 

 

Sammanfattningen (v19) användes för att få en helhetsbild av det totala tidsintervallet och var 

den slutgiltiga indikator vi jämförde teorier och tidigare forskning med. Vi anser att resultatet 

visar en tydlig sekularisering och att det finns klara tendenser till en ökning av religiös 

mångfald. Då Begravningsförfarande hade så pass stor inverkan på sammanfattningens 

resultat befarade vi att denna variabel snedvred trenderna i resultatet varför vi valde att inte 

lägga fokus på Diagram 4 utan istället inrikta oss på Diagram 5 och 6. Vi kan dock inte helt 

säkert dra slutsatsen att denna snedvridning är missvisande och därför väljer vi att kvarhålla 

Diagram 4 i deskriptivt syfte.  

 

Även Begravningsförfarande ter sig följa de sekulariseringstrender vilket visas i Diagram 7. 

Där kan utläsas att Världsligt begravningsförfarande stadigt ökat i andel under andra halvan 

av förra seklet medan de religiösa har minskat i samma takt. Detta beror på att ceremonier i 

kapell blivit mer och mer vanligt vilket vi tolkade som ett religionsneutralt alternativ till 
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ceremoni i kyrka. ”Begravning i stillhet” förekommer allt oftare, att inte uttrycka placering 

tolkar Dahlgren som ett tecken på privatisering av döden och vi drar från detta paralleller till 

individualisering och sekularisering. Vi frågar oss dock; hur kan det vara så att fler och fler 

nämns som sörjande i annonsen medan begravningsceremonin allt oftare förefaller privat och 

enskild?  

 

Dahlgren visar i sin studie att vädjan om ekonomiska bidrag till profana ändamål ökat 

markant sedan 1976, medan kristna ändamål uppmärksammats i minskande grad. I vår studie 

hade endast två procent av de annonser som uppmanade till välgörenhet religiösa ändamål 

varför vi inte kan avläsa någon tydlig trend. Ur diagram 8 i resultatet kan utläsas i procent hur 

stor andel av dödsannonserna som uppmanar till någon form av välgörenhet. Detta förekom 

inte före 1930 men har ökat under de senaste 80 åren och idag uppgår de till 40 %. Det kan i 

sammanhanget vara värt att resonera kring dagens enligt Beck konfrontativa tidsanda som gör 

det omöjligt för oss att förbli omedvetna om andra människor och deras situation. Vi tänker 

oss att denna medvetenhet inte bara gett upphov till fler välgörenhetsorganisationer, utan 

också skapat en grund för ett ökande stöd av dem. Vidare kan det resoneras kring att det 

faktum att många av annonserna med en uppmaning vädjar om stöd till fonder för forskning 

mot cancer och hjärt-, kärl- samt lungsjukdomar. Det är möjligt att den avlidne drabbats av en 

dylik åkomma och att de anhöriga i så fall önskar hedra denne genom stöd till en passande 

forskningsfond.  Oavsett om uppmaningen är ett resultat av att den avlidne under sin livstid på 

något sätt stött organisationen eller av att anhöriga velat hedra sin familjemedlem så säger den 

ökande andelen annonser med en vädjan om bidrag vill välgörenhet något om den aktuella 

tidsandan. Vi valde således att behålla eventuell vädjan om stöd till välgörenhet (v11) i 

Sammanfattningen (v19).  

 

I Diagram 9 visas förändringar över tid i de släktrelationer som framgår i dödsannonserna. 

Det är möjligt att dessa trender har demografiska förklaringar, exempelvis blir människor 

äldre nu än de blev förr och barnadödligheten har minskat tack vare medicinska framsteg. 

 

När våra resultat jämfördes med Dahlgrens fanns vi stora likheter. Till exempel visar 

Dahlgrens studie, liksom vår, att användandet av korssymbolen minskat stadigt, se Diagram 

11. Däremot har användandet av personliga symboler, exempelvis referenser till fritid och 

natur, med tiden ökat markant, detta visas i Diagram 10. Vi tror att detta är ännu ett tecken på 

individualisering och sekularisering. Något som har problematiserat undersökning av 
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symbolval är att Sveriges tidningar innan 1977 inte tillät alternativ till korset. Före 1930 var 

det dessutom inte brukligt med någon symbol över huvud taget, vilket sedan blev enda 

möjligheten till att avvika från normen. 

6. 3 Slutsats 

Vi anser att vi med denna undersökning på ett fullgott sätt besvarat vår frågeställning. 

Dödsannonser har på ett tydligt sätt gett information om samhällstrender gällande folk sätt att 

utrycka sig vad gäller religion och andlighet och vi har tack vare dem fått ett imponerande 

tidsintervall. Urvalet kan anses representativt och vårt val att öka nedslagsfrekvensen 

speglade samhällsprocesser på ett lämpligt sätt.  

 

Vi kan utifrån denna analys dra slutsatsen att antalet offentliga uttryck för religiositet har 

minskat konstant sen 1870 och att Västmanland kan anses ha sekulariserats under denna 

period. Det finns även indikationer på att andlighet fått större anhängarskara under de senaste 

decennierna. Svaret på vår frågeställning är alltså; den svaga andligheten har ökat medan den 

starka andligheten har minskat. Den svaga och den starka religiositeten har båda minskat. Vi 

tror att den reflexiva moderniseringen har gett upphov till en mer privat och individanpassad 

tro som inte nödvändigtvis behöver tillhöra en organisation. Alltså tror vi att människor i 

dagens samhälle inte tror mindre än de gjort förut, de ger bara ett annorlunda uttryck för det. 

Ett liv efter döden beskrivs fortfarande men istället för att ”hemkallas” till Gud ser man fram 

att möta sina anhöriga på andra sidan.  

 

Denna undersökning har inte analyserat aspekter som klass eller etnicitet vilket vore intressant 

i vidare forskning. Inte heller har motiven till annonsernas utformning beaktats då det skulle 

lämpa sig mer för en större studie med kvalitativa inslag. De 600 annonserna kan ha varit ett 

för litet material för en komplett analys och möjligtvis har det varit missvisande att endast 

undersöka en tidning i länet och därför finns det vissa tvivel vad gäller generaliserbarheten. 

Dock har sekulariseringen sett i stort sett likadan ut i hela Sverige varför vi anser att vår studie 

ändå kan ge vissa indikationer vad gäller övriga landet och erbjuder en grund för framtida 

större undersökningar. Vidare forskning skulle kanske vinna på att ta fler tidningar i 

beaktning och på så sätt kunna skilja på landsort och storstad. Information från exempelvis 

begravningsbyråer hade kanske kunnat ge klarhet i begravningsförfarandets betydelser och 

vad som är brukligt gällande benämning av ceremonin.  
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