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Inledning 
 

Humanisternas ceremonier är förmodligen den mest diskuterade interna frågan i förbundet, och på 

uppdrag från styrelsen vill vi med följande texter ge ett underlag inför diskussionerna på 

konferensen. 

 

Enligt beslut av kongressen har styrelsen till uppgift att verka för en utbyggnad av 

ceremoniverksamheten, anpassad till personella och ekonomiska resurser. Kongressen gav också 

styrelsen i uppgift att initiera en intern diskussion om ceremonierna för att få fram ett allsidigt 

beslutsunderlag. Det senare är betydelsefullt eftersom det inte alls är självklart hur en utbyggnad av 

ceremoniverksamheten ska se ut, vare sig organisatoriskt eller praktiskt. Inte heller är det självklart 

hur själva ceremonierna ska se ut, vad de ska innehålla, förmedla eller behandla. 

 

Diskussionen handlar ofta om ”ceremonier eller inte”. Antingen gillar man ceremonier och vill 

satsa på dem eller också vill man att vi ska sluta ägna oss åt dem. Det går att se det så, men redan de 

skiftande åsikterna i styrelsen visar att det inte utan vidare går att reducera diskussionen till ”för” 

eller ”emot”. Här följer några av de positioner som finns representerade i förbundet och vi hoppas 

att de kan ligga till grund för en konstruktiv diskussion. 

 

Sist i detta diskussionsunderlag finns förslag på hur du som medlem kan bidra till diskussionen 

inför höstkonferensen. 

 

 

Per Dannefjord, Irene Rune 

för förbundsstyrelsen 
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PERSPEKTIV: 

Självklart att Humanisterna ska ha officianter och ceremonier 
 

Humanistiska officianter utför ceremonier enligt uppdragsgivarnas önskemål.  Vi hittar inte själva 

på nya ceremonier eller utarbetar speciella stående inslag i ceremonierna. Det vi gör är att tillgodose 

behoven hos de människor som tar kontakt med oss. Det finns humanister som tycker att det ska 

utarbetas en för Humanisterna speciell och tydlig ceremoniform, oftast resonerar man då om 

begravningar. Inga sådana behov eller önskemål från anhöriga har framkommit och vi som arbetar 

med ceremonierna tycker att det vore förödande. Varje ceremoni vi utför ska vara personlig och 

anpassad till anhörigas och/eller avlidens önskemål. Självklart börjar en ceremoni med ett 

välkomnande men sedan finns inga regler eller måsten.  Oftast ingår ett minnestal i ceremonin men 

den kan också bestå av endast dikter och musik eller bara musik. 

 

Vi som på senare år på olika sätt varit ansvariga för ceremonierna, officianterna och utbildning av 

officianter har inte känt något som helst behov av att utforma en humanistisk ceremoni på annat sätt 

än att tillgodose den avlidnes och/eller de anhörigas önskningar. Finns inga önskemål eller idéer ger 

vi förslag på vad vi tror kan vara lämpligt för aktuell person och situation. 

 

I en humanistisk begravning av en äldre person kan följande text ingå;  

 

Tillsammans ska vi idag hedra, minnas och ta farväl av NN Att just jag är med är för att jag delar 

den humanistiska livssyn som NN hade. Att alla människor har lika värde, att vi har ansvar för 

varandra och allt levande nu och i framtiden, och att människor ska ha frihet till och från religion 

var självklart för NN. 

 

Hen trodde inte på någon högre makt utan att vi kan och måste ta ansvar själva. Att följa FN´s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna var också något självklart för NN liksom tanken att barn 

ska få välja sitt livs väg när de är mogna att göra det.  

 

En humanistisk begravning är ett tillfälle att gemensamt ta farväl av någon vi älskat och för vilken 

vi hyst stor sympati. Men det är mer än detta. Vi vill hylla minnet av NN liv och personlighet. Det 

handlar om någon som levt ett långt och rikt liv på många sätt och blivit en person som omfattats 

av stor värme och kärlek. 

 

. . . . här följer det personliga minnestalet . . . .  

 

Mer avvikande än så här jämfört med en borgerlig begravning är oftast inte en humanistisk 

ceremoni. Det framgår att personen sympatiserade med Humanisterna. En garanti för den avlidne 

och anhöriga är att den officiant de anlitar från Humanisterna inte är religiös. Det kan en borgerlig 

officiant vara. 
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Vid ett barnvälkomnande kan följande text ingå; 

 

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till detta barnvälkomnande. Jag heter xx och tackar ödmjukt för 

den ansvarsfulla uppgiften att hålla samman den här ceremonin.  

 

Jag kommer från förbundet Humanisterna. En humanistisk livssyn har inga färdiga lösningar och 

menar att vi människor kan och bör ta ansvar för oss själva, för varandra och andra levande 

varelser. Vi tror inte att någon annan kan ta det ansvaret åt oss. Grundläggande för humanismen 

är en ickereligiös livssyn med kritiskt tänkande och vetenskaplig grundsyn.  

 

Anledningen till att jag har blivit vald att utföra NN´s välkomnande till världen är för att YY och XX 

vill att hens livssyn ska vara som ett blankt papper som hen själv får fylla i.  

 

De flesta av oss människor vill ha ritualer och högtidsstunder som ger oss sammanhang och 

tillhörighet, tillfällen att träffa nära och kära. Kanske för att fira något eller ta avsked eller som 

idag – gemensamt glädjas över det största livet har att erbjuda - ett nytt liv.  

 

Föremålet för dagens stora högtid är NN. En liten människa i vår fantastiska värld.  

 

Det föds över 100 miljoner barn till världen varje år. De föds till mycket olika liv och under mycket 

olika villkor. Jämfört med många av dessa barn är NN privilegierad. Hen har en kärleksfull 

mamma och pappa. Hen är född i vårt land där det råder fred och demokrati och där man skrivit 

under FN´s barnkonvention om hur barn skall tas om hand. ”Barnets bästa ska alltid komma i 

främsta rummet.” Allt detta är en mycket god början på hens liv.  

 

I barnvälkomnanden ingår ofta barnvisor, någon dikt och ett fyrfaldigt hurra! Någon släktning 

brukar också gärna säga några ord. Önskar föräldrarna doppa en barnfot i champagne, sätta en 

blomsterkrans i håret eller halsband runt halsen så får de göra så. Det är bara deras fantasi som 

sätter stopp och vi officianter uppskattar mycket när anhöriga engagerar sig i någon form. Det finns 

inga kristna normer som vi härmar.  

 

När det gäller vigslar är de textalternativ som krävs enligt lag givetvis samma vid alla tillfällen. 

Däremot varierar övrig text och innehåll som anpassas till respektive brudpar, deras historik och 

önskemål.  Om ett par vill gifta sig på stranden med alla gäster nakna så går det också bra. 

 

Det viktigaste och största argumentet varför Humanisterna ska erbjuda ceremonier är att väldigt få i 

vårt sekulära samhälle tillgodoser de behov som finns av icke religiösa ceremonier. Min verklighet 

är att jag flera gånger per vecka blir kontaktad av människor som vill ha en officiant till någon av de 

vanligaste ceremonierna vigsel, barnvälkomnande/namngivning eller begravning. Önskemålen kan 

också gälla en ”vigsel” av flera personer, ett besök hos någon äldre person som vill tala om sin död 

och begravning. 

 Eller någon som bara vill ha ett samtal med en person som inte är troende.  Några gånger har 

personer haft behov av hjälp för att lösa schismer i samband med begravningar. Våra medlemmar, 

men även andra icke troende, vill tala med någon som är beredd att lyssna och som inte är religiös. 

Om vi har resurser/personer som med kvalité och ansvar klarar av dessa önskemål ser jag ingen 

anledning varför vi inte ska utföra dem. Vi kan givetvis bli ännu proffsigare och utvidga våra 

tjänster men jag är glad över att vi fungerar som vi gör idag. Vi har gjort många människor nöjda 

och glada. 

 

Vi har ännu inte tackat nej till något uppdrag. 
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Då människor deltagit i det som för oss officianter är en helt vanlig borgerlig eller humanistisk 

begravning hörs ofta; ”inte visste jag att det kunde vara så här fint, så vill jag också ha det”. Samma 

ord hörs lika ofta vid barnvälkomnanden/namngivning. Vi officianter möter alltför många som inte 

ens känner till att det finns alternativ till religiös begravning eller kyrkans dop.  

 

Att sprida information om att det finns alternativa ceremonier till de religiösa är min största 

drivfjäder att fortsätta som officiant och kunskapen sprids till i genomsnitt 30-40 personer vid varje 

ceremoni. Som utbildare av officianter är det också ett stort nöje att möta många trevliga, duktiga 

och ambitiösa personer som precis som jag vill hjälpa till att tillfredsställa behoven av våra 

ceremonier i hela Sverige.   

 

Att arbeta fram och genomföra en ceremoni som är fylld av känslor och som aldrig får gå fel är en 

stor utmaning. Att uppdragsgivarna blir riktigt nöjda är en fantastisk känsla och den glädje många 

visar över att vi/Humanisterna tillhandahåller tjänsterna är inte sämre. 

 

 

Irene Rune 

Ledamot i förbundsstyrelsen, officiant och ansvarig för Humanisternas ceremoniverksamhet 
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PERSPEKTIV: 

Ceremonierna är inte oskyldiga 
 

Det finns flera sätt att betrakta Humanisternas ceremonier. Man kan betrakta ceremonierna som 

viktiga, skadliga eller ointressanta och det som är mest avgörande för mig är om ceremonierna är 

uttryck för en livsåskådning eller inte.  

 

Enligt en uppfattning kan och bör ceremonierna vara en del av en humanistisk livsåskådning. 

Ceremonierna är ett uttryck för en livsåskådning och att delta i dem innebär att man på något sätt 

ingår i eller tar del av denna. De måste då formas på ett visst sätt, med ett visst innehåll och också 

markera fram vad som är viktigt nog att bli föremål för en ceremoni. Detta är vad kyrkor gör. De 

talar om att exempelvis dop och bröllop är viktiga saker som förtjänar att manifesteras med en 

ceremoni, och ceremonin formas i enlighet med vad livsåskådningen eller religionen säger. Det 

finns i denna version av ceremoniverksamheten inget trovärdigt sätt att hävda att ceremonierna är 

fria i vare sig form, innehåll eller vad som anses värt en ceremoni. Detta är för mig en mardröm 

som innebär att vi är en kyrka i alla relevanta praktiska avseenden, om än möjligen inte 

metafysiska.  

 

Magnus Timmerby diskuterar nedan vad humanister tror på. Han tar då upp självständighet, 

integritet och individens förmåga att skapa mening. Helt bortsett från att jag tror att vi ska vara 

försiktiga med att tala om vad ”Humanister” tror på är jag sympatiskt inställd till de idéer som 

framförs. Dessa går emellertid dåligt ihop med tanken om ett humanistiskt innehåll i ceremonierna. 

Ett bestämt idéinnehåll i ceremonierna står i direkt motsättning till självständighet och 

individualitet. Liksom tanken att vi ska erbjuda ceremonier för vissa tillfällen och inte andra. 

Ceremonier är och förblir ett sätt att skapa gemensamma normer i en grupp, oavsett om vi vill detta 

eller inte. Dessa normer kan uppfattas som goda eller problematiska, men ceremonierna gör dem till 

något annat än det vi kan diskutera fram eller komma överens om på rationell väg. Ceremonier 

opererar inte på den nivån. De gör saker med oss. Därför är ceremonier med ett bestämt idéinnehåll 

farliga för en organisation som vill hävda alla de värden som Magnus lyfter fram. Det finns en 

motsättning där och vi ska inte vara så självgoda att vi tror att vi står över de sociala och 

psykologiska processer som gäller ”de andra”.  

 

Ett annat sätt att betrakta ceremonierna är att se dem som en tjänst vi vill erbjuda. Människor vill 

fira eller manifestera händelser i livet som de uppfattar som viktiga och för den som inte vill göra 

detta i en kyrka, eller inte hittar någon som vill erbjuda en ceremoni för just det personen vill fira, 

erbjuder humanisterna en möjlighet. Vi erbjuder då ceremonier i enlighet med det människor 

önskar, vid de tillfällen människor önskar och i den form människor önskar. Inom vissa ramar 

naturligtvis. Förbundet och de som utför ceremonierna måste ha rätt att säga nej till sådant de inte 

kan ställa upp på. Med denna syn på ceremonierna kan vi rimligen inte ta som utgångspunkt att 

ceremonierna ska vara humanistiska eller på annat sätt knutna till en bestämd livsåskådning. Det vi 

erbjuder måste vara något annat, nämligen ceremonier som handlar om det som önskas och 

utformas på det sätt som önskas. Vi kan då inte fastställa ett innehåll och vi kan inte heller fastställa 

vad människor vill ha en ceremoni kring. Det finns kanske anledning att anta att många följer de 

traditionella mönstren och önskar ceremonier kring dop, bröllop och begravningar, men det kan 

knappast vara humanisternas uppgift att reproducera traditioner. Denna andra syn på 

ceremoniverksamheten är för mig något helt annat än den första, och inte alls särskilt problematisk. 

Några saker blir dock viktiga. 

 

För det första: De ceremonier vi erbjuder ska uttryckligen vara öppna och obundna i termer av 

livsåskådning. Vad som ska uttryckas är upp till den som beställer. Vi erbjuder en ceremoni i 

enlighet med beställarens önskemål. Varje officiant måste ha rätt att vägra befatta sig med ett 
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uttryckt önskemål, men Humanisterna erbjuder en tjänst vars innehåll bestäms från fall till fall. 

Ceremonierna är inget uttryck för en livsåskådning, de är ett sätt att erbjuda ett alternativ för den 

som önskar något annat än det som finns idag. Det är då viktigt att detta är explicit. Det får inte på 

något sätt framstå som att Humanisterna erbjuder specifika ceremonier enligt en humanistisk 

livsåskådning. 

 

För det andra: Om vi ska anse oss vara normkritiska och neutrala i relation till traditionella former 

av ceremonier måste vi uttryckligen erbjuda ceremonier som inte ingår i exempelvis kyrkans 

traditionella utbud. Det ska då inte, som nu, berättas om barnvälkomnanden, vigslar och 

begravningar. Dessa ska naturligtvis finnas där som exempel, men vi måste då fylla på med fler 

exempel eftersom vi inte ska bestämma vad människor tycker är viktigt i livet. Man kan tänka sig 

att någon vill ha en ceremoni för att manifestera en separation, för att ett dåligt förhållande äntligen 

är avslutat, i samband med en examen, ett nytt jobb, ett besegrat missbruk, ett uppehållstillstånd 

eller medborgarskap. Detta är rimligen viktiga händelser i många människors liv. Man kan också 

tänka sig ceremonier i samband med händelser som någon kanske betraktar som banala eller rent av 

löjliga: jag har sprungit milen under en timme, jag har läst ut en bok, jag har lärt mig simma eller 

jag har spelat igenom hela Månskenssonaten på piano. Exemplen är oändliga. Poängen med detta är 

inte att det finns en stor efterfrågan, utan att det markerar att vi inte bestämmer vad människor 

uppfattar som viktigt. Jag tror inte att det kommer att finnas någon särskild efterfrågan på de 

alternativa ceremonier jag nämnt. Jag tror att människor kommer att vilja ha det traditionella. Men 

detta är ett dåligt argument för att vi ska reproducera normer och traditioner enligt samma mönster 

som kyrkan. Vi bör vara mer självständiga och normkritiska än så. Vi finns inte till för att erbjuda 

traditioner, utan snarare för att ifrågasätta dem. Det gör vi genom att visa på alternativa sätt att 

tänka och agera, inte genom att efterlikna det kyrkor och andra gör. Påpekandet att firandet av vissa 

händelser i livet inte har religiöst ursprung är här helt irrelevant. Det är inte kyrkan som är 

problemet, utan det okritiska följandet av vissa traditioner och det okritiska accepterandet av vissa 

normer, oavsett om dessa anses religiösa eller inte.  

 

Den Humanistiska synen på ceremonierna betraktar jag alltså som farlig. Föreställningen att vårt 

fokus på förnuft och rationalitet, och en ”medvetenhet” om riskerna, skulle minska denna fara är 

närmast ett utryck för det omvända, en påtaglig omedvetenhet. Om vi inbillar oss att vi skulle vara 

konstruerade på ett annat sätt än människor utanför förbundet är det i sig direkt oroande. Det går att 

visa upp konsekvenser av ceremonier överallt. Människor påverkas. Så också vi. Om det är denna 

syn på ceremonierna jag debatterar med kan jag inte komma till någon annan slutsats än att vi 

omedelbart bör lägga ner verksamheten helt och hållet.  

 

Den öppna och idémässigt obundna synen på ceremonierna har sina risker, men den har också sina 

förtjänster. Med en sådan syn kan vi erbjuda något som det finns en efterfrågan på. Detta är 

emellertid den mindre intressanta sidan av saken. Betydligt mer spännande är tanken att vi genom 

att uttalat låta ceremonierna vara uttryck för självständighet, integritet och individualitet kan bidra 

till en idédebatt och en diskussion om sociala processer, normer och traditioner. Vi kan då vara 

kritiska och ifrågasättande, snarare än att följa redan upptrampade spår. Vi kan visa på alternativa 

sätt att tänka och handla snarare än att enbart vara det sekulära alternativet till de organisationer och 

föreställningsvärldar vi annars kritiserar. Det förutsätter dock att vi tydliggör och framhäver det 

öppna och idémässigt obundna. Annars är vi en i raden. Det vi kan hoppas på då är att finnas där 

kyrkorna finns, att få delta där kyrkorna deltar, att räknas upp som ett i raden av livsåskådningar 

eller samfund. Vi är då ”den sekulära kyrkan” och jag hoppas att Humanisterna ska vara något mer 

och annat än det.  

 

Per Dannefjord 

Ledamot i förbundsstyrelsen, vice ordförande
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PERSPEKTIV: 

Humanistiska ceremonier med stort H 
 

Idag erbjuder Humanisterna ceremonier som är nästan helt öppna till form och innehåll. 

Ceremonigruppen kallar det för sekulära istället för humanistiska ceremonier, som en markering att 

vi är neutrala och inte vill pådyvla kunden något särskilt budskap. Det kan vara alltifrån en fin fest i 

parken till en enkel formalitet. Sådant kan man förvisso ordna själv, eller anlita en festfixare eller en 

begravningsbyrå. Jag vill därför ställa frågan om Humanisternas erbjudande i denna form ger något 

distinkt mervärde, förutom en basgaranti mot inslag av religion eller nyandlighet. 

 

Jag tycker att vi som komplement till denna typ av öppna ceremonier även bör sträva efter 

att erbjuda ceremonier fyllda med humanistiskt innehåll, till dem som önskar. En tydligt 

Humanistisk ceremoni ställer sig inte neutral, utan kan med kraft lyfta fram våra värden. Förutom 

att skapa plats för glädje, sorg, framåtblick och reflektion över det som varit, kan en Humanistisk 

ceremoni med väl valda estetiska uttryck hylla människans bedrifter och möjligheter, begrunda 

hennes brister och reflektera över vår plats i världen och naturen. Här finns ingen brist på verbala 

eller estetiska uttryck, vilket Högtidsboken är ett litet prov på. Tänk vilka möjligheter om vi skulle 

gå hela vägen och till exempel engagera konstnärer för att utforma helt nyskapande, normbrytande 

ceremonier. Vore inte det en välgärning i ett land där även sekulära ceremonier fortfarande är 

präglade av lutheransk askes och kyrkligt monopol på känslouttryck kring existentiella behov. Ett 

positivt exempel är vår konfaverksamhet som nog ligger steget före här. 

 

Inte minst kan en Humanistisk ceremoni visa upp vad Humanister tror på. Vi tror på varje 

människas frihet, integritet och värdighet. Vi tror att varje människa är en självständig varelse som 

äger förmåga att ge mening åt sitt eget liv och ta moraliskt ansvar i världen. Vi anser att mänskliga 

rättigheter är en logisk konsekvens av individens frihet, och en god grund att bygga ett samhälle på. 

Vi accepterar att vi har brister och vill försöka förstå dem. Vi tror på en mångfald av idéer som får 

brytas mot varandra. Vi är nyfikna på världen och på mänsklighetens kulturella gärning. Vi kan låta 

oss överväldigas och inspireras av universums storhet, naturens rikedom, konst, musik och livets 

överflöd av upplevelser, erfarenheter och berättelser. Vi kan gå ändå djupare och erkänna vår egen 

oförmåga att hantera människans livsvillkor på ett rationellt sätt, och medvetet förhålla oss till det 

med ceremonin som metod. Att kanalisera känslor, söka gemenskap och stöd via ceremonier och 

traditioner är rationellt, bara man vet vad man gör. 

 

Allt detta givetvis utformat tillsammans med varje kund, utifrån dennes önskemål, och som 

ett komplement till de nuvarande s.k. sekulära ceremonierna. 

 

Den goda nyheten är att mycket av debatten kanske är ett missförstånd. Ceremonigruppen 

vill av någon anledning inte kalla Humanisternas verksamhet humanistisk, men i Irene Runes inlägg 

— bland de exempel hon ger ur verkliga ceremonier — tycker jag mig ändå se många av uttrycken 

ovan. Inte heller är det så, som det ibland kan låta, att våra ceremonier är en tom låda som vi 

överlåter till kunden att fylla med innehåll. I verkligheten är det vanligen en gemensam planering 

där kunden ber officianten om idéer och då får inspiration till en ceremoni som kan bli mer 

djuplodande eller finna starkare estetiska uttryck. 

 

Det finns kunder som efterfrågar Humanistiska ceremonier med stort H, där humanistiska 

värden lyfts fram och där det skapas plats att dyka djupare in i livsfrågor och ta ut svängarna 

konstnärligt och känslomässigt. Dessa kunder får dock vända sig till någon annan, för något sådant 

är inte synligt i vårt erbjudande idag. (Däremot känner jag till ett par medlemmar som själva tagit 

fram ceremonier med tydligt humanistiskt innehåll.) 
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Finns det då några risker eller fallgropar med att lyfta fram humanistiska värden? 

 

Ett par debattörer har varnat för att våra ceremonier, även i sin nuvarande öppna form, 

riskerar skapa eller upprätthålla dåliga normer. Det är en legitim fråga men inte skäl att dra i 

handbromsen. Snarare hanteras det bäst som en risk som vi ska vara medvetna om medan vi 

vidareutvecklar vårt erbjudande. Bästa sättet att bryta normer måste väl vara att handgripligen ta 

kommandot över normbildningen, hellre än att släppa taget och låta diverse traditionalister behålla 

sin dominans. Vem ska visa vägen om humaniströrelsen lämnar walk-over? Här instämmer jag med 

de debattörer som föreslår att vi kunde öppna vårt erbjudande för mer än barnvälkomnande, vigsel 

och begravning. Till exempel försoning eller olika former av nystart i livet. 

 

Ett annat varnande finger som synts – lustigt nog både från kristet och ateistiskt håll – är att 

vi blir kryptoreligiösa, dvs att våra ceremonier härmar religion. Det här tycker jag är en något 

inskränkt syn på vad högtider är. Födsel, vuxenblivande och död är inga religiösa uppfinningar. 

Behovet av att högtidlighålla stora händelser i livet tycks vara något universellt som kan spåras i 

alla kulturer och i alla tider, även om behovet varierar mellan individer. I den mån Humanisternas 

ceremonier liknar religiösa är det en tillfällighet — kanske är kunden traditionellt lagd, eller kanske 

officianten har brist på fantasi. Humaniströrelsen i flera andra länder erbjuder inte bara ceremonier 

utan även egna utsmyckade ceremonilokaler, stödpersoner, andliga rådgivare och chaplains, och 

såvitt jag vet har ingen av dem ännu börjat med vigvatten och tungotal. Humanismen är stabilt 

förankrad i en förnuftsbaserad och realistisk syn på människan och världen. 

 

Delar av ceremonidebatten upplever jag som abstrakta, då inte många av debattörerna knyter 

an till internationella erfarenheter av humaniströrelsens breda sociala verksamhet eller till klassiska 

dokument som utförligt resonerar kring Humanismens uppdrag (t.ex. van Praag, Grayling, Kurtz). 

Jag tycker nog att åtminstone de som är förtroendevalda har en viss skyldighet att förhålla sig till 

den bakgrunden när vi driver debatt. 

 

Europeiska Humanistfederationen, där Förbundet Humanisterna är med, antog nu i 

september en handlingsplan där ceremonier är en av åtta huvudpunkter, med ett förslag att till 2014 

fördubbla antalet arrangemang. Det vore historiskt unikt om vi i Sverige nu skulle börja dra ner på 

ceremonierna, som är en av de positivt utåtriktade verksamheter vi har, och något vi hållit på med i 

25 år. Jag påminner om att den motion antogs, som vid kongressen 2013 yrkade på utbyggnad av 

ceremoniverksamheten, medan den motion som ville plocka bort ceremonierna avslogs. 

 

En spännande detalj är att de som vill markera ceremoniernas neutralitet genom att kalla 

dem sekulära istället för humanistiska, samtidigt är noga med att påpeka att vi förbehåller oss rätten 

att tacka nej om det skulle hända att en kund vill ha inslag som krockar med grundläggande 

humanistiska värderingar. Precis! Det betyder ju att vi inte är neutrala utan medvetet håller 

humanistiska kärnvärden högt. Det är precis dessa värden en Humanistisk ceremoni vill framhäva 

och utforska, istället för att gömma undan. 
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För mig är det sekulära projektet bara en liten del av Humanismen. Vårt uppdrag är inte 

enbart att främja ett sekulärt samhälle, utan att bevaka sekulära människors intressen, vilket är en 

mycket större uppgift. Sekulära människors intressen — som för övrigt inte är särskilt speciella utan 

i grunden allmänmänskliga — finns givetvis kvar även i en värld där sekulariseringen är fullföljd. 

Vi behöver bygga upp Humanismen som livsåskådning och visa att den kan vara närvarande och till 

nytta i människors liv. Om vi menar allvar med att vi är intresserade av människans villkor kan vi 

väl tillåta oss att vara nyfikna och utforska vad en förnuftsbaserad livsåskådning kan innehålla och 

hur den kan vägleda oss inte bara i vårt rationella tänkande utan även i hur vi förhåller oss till 

känslouttryck förknippade med existentiella frågor. 

 

Då bör vi också jobba utåtriktat och synas, inte bara när vi går i polemik med 

meningsmotståndare, utan våga visa upp vår verksamhet, vår livsåskådning och utveckla 

nyskapande, värdiga och ärliga alternativ till de människor som efterfrågar det. Till att börja med. 

 

 

Magnus Timmerby 

Ledamot i förbundsstyrelsen och kontaktperson för internationella relationer 
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PERSPEKTIV: 

Ceremonier är inte förenliga med humanismens grundidéer 
  

Hur man ser på förbundets ceremonier beror till stor del på hur man uppfattar humanismen i stort, 

vad det är för slags rörelse och vilken roll den har att spela. Låt mig därför börja med att beskriva 

min syn på rörelsen. 

 

Humanismen utgår från vetenskap och rationellt tänkande som de bästa verktygen när det gäller att 

förstå tillvaron och orientera sig i den. Den avvisar blind tro på auktoriteter, traditioner eller 

majoritetens handlande. Hänvisningar i stil med “så har man ju alltid gjort” eller “så gör ju alla 

andra” är inga giltiga argument för att något är rätt och riktigt. Humanismen framhäver i stället 

individens eget ansvar och uppmuntrar till kritisk analys och en ifrågasättande attityd. Humanismen 

har här hämtat mycket stoff från upplysningsfilosofins tankar om individens eget ansvar över sin 

kunskap och sitt handlande. 

 

Frågor om moral är centrala inom humanismen och en av dess viktigaste uppgifter är att ta ifrån 

religionen dess tolkningsföreträde på detta område. Den religiösa moralen är som vi vet en katastrof 

på en mängd områden (jämställdhet, HBTQ, djurrätt, miljö et cetera). Ändå verkar många – även 

icke-troende – fortfarande mena att moral är religionens domän, något religionerna är bra på. 

Humanismen måste visa att en bättre utgångspunkt är sekularism, rationellt tänkande och fri 

argumentation. Vi måste visa att ett moraliskt förhållningssätt inte behöver ha sin grund i en 

religion eller i någon specifik livsåskådning, att en moralisk diskussion förs bäst utan metafysisk 

barlast. 

 

Dessa grundläggande uppgifter för humanismen leder naturligt till ett brett spektrum av aktiviteter 

och intresseområden. Som exempelvis fokus på mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, som 

medmänsklighet och bistånd, som folkbildning och idédebatt. 

 

Men hur passar ceremonier in i detta? Jag kan faktiskt inte se hur. Jag kan inte se någon form av 

ceremoniverksamhet som en naturlig följd av det ovan nämnda. 

 

Jag menar att ceremonier tvärtom är oförenliga med humanismens grundläggande idéer. Det är 

särskilt två aspekter av verksamheten som jag uppfattar som problematiska. Låt mig utveckla detta. 

 

Kritik 1: Religiös retorik kontra upplysningsidealet 
Nästan alla ceremonier förmedlar idéer av något slag (jag återkommer med exempel på detta 

nedan). Men de gör det inte på det sätt humanismen menar att idéer bör förmedlas – genom fri 

argumentation och åsiktsutbyte. Ceremonier är i stället utformade för att tala till våra känslor. Det 

ligger i ceremonins väsen. Det är därför religionerna behöver dem för att övertyga – argument och 

fri åsiktsbildning duger inte här. Ju stolligare budskap, desto fler upprepningar av trosbekännelsen 

och desto mer övrigt ceremoniel behövs för att övertyga anhängarna. 

 

Man kan här tala om en “religiös retorik” eller “religiös pedagogik” som står i skarp kontrast till 

upplysningsidealet som jag nämnde ovan. Ceremonin är inte till för att något ska ifrågasättas – här 

skapas i stället en känsla av gemenskap kring värden som alla förutsätts dela. Och poängen är att 

denna känsla av gemenskap stärker deltagarna i tron. 
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Humanismens budskap tappar i trovärdighet om vi har en aktivitet som innefattar den sortens 

religiös retorik. Vi kan inte själva använda en pedagogisk form som förkroppsligar raka motsatsen 

till de värden vi står för: ifrågasättande, icke-auktoritetstro och självständigt tänkande. 

 

Kritik 2: Ceremoniers normerande funktion 
Religioner är som bekant ivriga att föreskriva hur människor bör leva sina liv. Här spelar 

ceremonier en central roll. Vissa händelser i livet framhålls nämligen som särskilt viktiga genom att 

de förlänas en egen ceremoni: konfirmation för vuxenblivande, vigsel för att fira att man stadgat sig 

i livslång tvåsamhet, dop för att fira att man fått barn och begravning för att fira någons bortgång. 

Kort sagt, med ceremoniernas hjälp befästs vad “ett gott liv” är, vilka komponenter det måste 

innehålla för att anses fullödigt. 

 

Humanisternas nuvarande repertoar är direktkopierad från kyrkan. Ibland beskrivs vårt utbud som 

“livscykelceremonier”, eller – lika frånstötande – som att vi högtidlighåller “livets viktiga 

vändpunkter”. Som om livets inordnande vore lika förprogrammerat som en insekts livscykel, från 

ägg, via larv och puppa, till fullbildad fjäril. 

 

Religioner har naturligtvis sina skäl att vilja reglera människors liv genom att tala om för dem vilka 

milstolpar livet bör innehålla. Vi humanister saknar sådana skäl. Tvärtom har vi starka skäl att 

kritisera just de begränsande normer som den här typen av ceremonier bidrar till att upprätthålla. 

 

Det skulle leda för långt att här gå in på en närmare diskussion kring specifika normer. Men låt mig 

i alla fall nämna att den mest problematiska av ceremonierna i det här avseendet torde vara vigseln. 

Att den är normerande märks tydligt redan genom att det finns en mängd sätt som man skulle kunna 

inrätta ett liv på, men det är bara ett av dessa sätt som förlänas en egen ceremoni. Blotta det faktum 

att vi tillhandahåller en ceremoni för giftermål bidrar på så sätt till att upprätthålla 

tvåsamhetsnormen, med allt vad den innehåller av föreställningar om monogami, evig kärlek, trohet 

et cetera. 

 

Låt mig för tydlighets skull framhålla att jag inte ser något problem med att enskilda människor 

väljer att fira eller högtidlighålla händelser i sina liv som de uppfattar som viktiga. “Att fira är kul”, 

som någon uttryckte saken. Problemet är när en organisation, som dessutom gör anspråk på att 

representera en livsåskådning, talar och skriver om “de avgörande skedena i livet” och 

tillhandahåller ceremonier för dessa “vändpunkter”. Enskilda människor får förstås ha vilka idéer 

som helst om vad som är viktigt i livet och värt att fira. Men det är inte Humanisternas sak att ha 

synpunkter på detta. 

 

En “alternativ religion”? 
Jag nämnde inledningsvis att synen på ceremonier inom organisationen ofta hänger samman med 

hur man uppfattar humanismen. De varmaste ceremoniförespråkarna är ofta de som vill att 

humanismen ska vara ett fullödigt alternativ till religionen, en livsåskådning som svarar på samma 

frågor och samma behov hos människor. 

 

Jag tror att vi varken kan eller bör försöka utgöra ett sådant alternativ. Religionen svarar mot djupt 

liggande mänskliga behov: önskan att död och lidande inte är meningslöst, önskan att det finns en 

medveten agent som har en plan för våra liv, önskan att allt inte upphör i och med döden. Jag tror 

inte att vi ska inbilla oss att vi kan komma med någon ersättning här. 

 

Men jag tror dessutom att vi förminskar oss själva när vi framställer oss som ett alternativ till 

religion, som en livsåskådning bland andra. Detta på precis samma sätt som att man förminskar 

Darwins evolutionsteori om man framställer den som ett alternativ till skapelseberättelsen. Eller på 
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samma sätt som det är missvisande att påstå att den vetenskapliga och den mytologiska berättelsen 

om hur regnbågen uppstår bara är alternativa mänskliga berättelser om regnbågen. 

 

Tyvärr bidrar ceremoniverksamheten i hög grad till att vi framstår som ett sådant alternativ, som en 

“sekulär religion”. De bidrar till att vi ger våra kritiker rätt när de påpekar att vi bytt ut Jesus på 

korset mot DNA och Vintergatan. Den religiösa retoriken finns kvar, det är bara föremålet som är 

ett annat. 

 

Det finns således både principiella och strategiska skäl att avstå från att bedriva 

ceremoniverksamhet inom förbundet. 

 

Sören Holst 

Ledamot i styrelsen för Stockholms lokalavdelning och aktiv i Humanisternas skolgrupp 
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SUMMERING 
 

Vi vill härmed bjuda in medlemmarna till en öppen, organiserad diskussion inför årets 

höstkonferens den 26-27 oktober. Under konferensen blir ceremonierna ett fokusområde, och det 

kommer finnas möjlighet till reflektion och kommentarer. Under andra dagen blir det även 

ordförandekonferens, då lokalavdelningarnas ordförande har möjlighet att framföra synpunkter från 

medlemmarna. 

 

Du som vill bidra till diskussionen är välkommen att göra det, till exempel på följande sätt: 

 

 Be din lokalavdelning ordna ett rådslag innan höstkonferensen. 

 Be din lokala ordförande att anmäla frågor till ordförandekonferensen. 

 Skriv på Humanisternas webbforum: http://forum.humanisterna.se 

 

Du kan också orientera dig på vår webbplats http://humanisterna.se där ceremoniverksamheten har 

en egen sida och finns med i förbundets stadgar. Det kan även vara givande att ta en titt på 

humanistorganisationer i andra länder, till exempel Human-Etisk Forbund i Norge: http://human.no 

 

En annan möjlighet är att följa debatten i medlemstidningen HumanistInfo, som kommer ut med ett 

nytt nummer innan höstkonferensen. 

  

Vi ser fram emot att höra dina reflektioner! 

 

 

 30 september 2013 

 

Per Dannefjord och Irene Rune 

för förbundsstyrelsen 

 

http://forum.humanisterna.se/
http://humanisterna.se/
http://human.no/

