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The Church of Sweden, has, under the past few years, had a special focus on their 

Church-handbook of 1986. There has been a widely-discussed debate among the 

different congregations in Sweden if, and when, their Church-handbook should be 

exchanged for a new Church-handbook. But, is there also a risk of a change in liturgy 

and theology?  

In this essay, I have been able to identify both similarities and differences in the 

Church-handbook of 1986 and the Proposal of 2016. In the Church-handbook of 1986 

there is a focus on “We” and in the Proposal of 2016 there have been a significant 

change to focus on “World-wide”.  This focuses on both “We” and “World-wide”, are a 

direct connection to the ecclesiology that were in question of the publication of the 

Church-handbooks. So, which path shall Church-of Sweden take 2017? 

Shall they continue with the Church-handbook of 1986 and keep a well-known liturgy 

or take the Proposal of 2016 into consideration?  During the “trial-run” which follow 

every Proposal that the Church of Sweden publishes, members of congregations all 

around Sweden, has shown a reluctance towards the Proposal of 2016. They have 

shown that it’s a Proposal that has not taken into consideration, the very importance of 

recognition and that not all of those that visits the different churches in Sweden, are 

familiar with the liturgy. Therefore, they claim, the Church of Sweden shall not have the 

Proposal of 2016 as their primarily used Church-handbook, but they can take into 

consideration to use it as an edition to the Church-handbook of 1986.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Under de senaste åren, har det varit aktuellt för Svenska kyrkan att publicera och anta 

förslag till ny kyrkohandbok. Men vägen dit, har inte gått så snabbt som de kanske 

önskat. I den här uppsatsen har jag tänkt genomföra en jämförande studie av det missale 

som Svenska kyrkan använt sedan i slutet av 1980-talet. Missale är ett ord, som för 

Svenska kyrkan, innefattar samtlig liturgi däribland dop, konfirmation, vigsel och 

begravningsgudstjänster. 1 

Att det blev en kandidatuppsats i ämnet Svenska kyrkan under min sista termin i 

religionsvetenskap, har sin grund i att jag dels ville ha ett ämne som var aktuellt, men 

att det samtidigt skulle kunna användas i min framtida yrkesroll som ämneslärare. Jag 

vill, genom en kvalitativ textanalys av dels 1986-års kyrkohandbok, ”Förslag 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” samt det regelverk som finns kring hur en ny 

Kyrkohandbok arbetas fram, kunna bidra med en ökad förståelse kring riter samt varför 

Svenska kyrkan väljer att genomföra förändringar av riter.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna kandidatuppsats är, utifrån missalet 1986 och förslaget för 2016, 

identifiera likheter och skillnader i de olika gudstjänstordningarna. De riter som jag valt 

att analysera är dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. Ett ytterligare 

syfte är även att bringa klarhet i den debatt som väckts 2016, genom förslaget för att 

därigenom bidra med en förståelse till varför Svenska kyrkan förändrar sina riter.  

 

De frågeställningar som jag ägnar besvara i min kandidatuppsats är följande:  

1) Vilka likheter kan identifieras i missalet för 1986 och ”Förslag 2016” vad gäller 

dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst?  

2) Vilka skillnader kan identifieras i missalet för 1986 och ”Förslag 2016” vad 

gäller dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst? 

3) Hur kan Svenska kyrkan och dess förändring av kyrkohandboken förklaras 

utifrån Rappaports ritualteori?   

 

                                                 
1 Verbum (2016) Missale för Svenska kyrkan https://www.verbum.se/gudstjanst/52635810-product 

(elektroniskt hämtad 2016-12-25)  

 

https://www.verbum.se/gudstjanst/52635810-product
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De förstå två frågeställningarna har jag för avsikt att besvara genom kvalitativ 

textanalys genom missalet 1986 och 2016. Den tredje frågeställningen kommer också 

besvaras utifrån en kvalitativ textanalys, men till denna frågeställning kommer jag att 

arbeta med ett annat material, som beskriver hur ett förslag arbetas fram och vilka regler 

som finns gällande hur ett förslag arbetas fram, publiceras och till sist antas av alla de 

stift och församlingar som finns inom Svenska kyrkan.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Under de år som frågan gällande Kyrkohandboken varit aktuell, har flera publicerat 

uppsatser och artiklar på ämnet.  

 

2013 publicerades en kandidatuppsats av en student vid Lunds universitet, med titeln 

”Beredd till förlåtelse – en studie av nio inledningsord i 2012-års förslag till 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan”. Studenten som skrev uppsatsen heter Stefan 

Adolfsson, och syftet med kandidatuppsatsen var att genomföra en studie av det förslag 

som kan sägas vara förlagan till 2016-års förslag. 2 

 

Men vilka risker kan identifieras med att göra stora språkliga omarbetningar av ett 

väletablerat förslag som Kyrkohandboken?  

Adolfsson kommer, i sin studie av de nio olika inledningsorden, fram till att en 

annorlunda Svenska kyrkan kommer bli aktuell. Ett potentiellt problem som skulle 

genereras om förslaget antogs i den form som var 2012, skulle centrala beståndsdelar av 

liturgin att bli en annan. Adolfsson är inte sen med att, även han, framkomma med en 

skarp kritik mot det förslag som etablerades 2012. För det första, ansåg Adolfsson, att 

kritik måste riktas mot hur Svenska kyrkan valt att skrivna sina inledningsord. 

Problemet identifierade Adolfsson i rent språkliga ändringar, som får effekten att 

Svenska kyrkan ändras. Effekten av en förändring, blir likt Adolfsson även betonar i sin 

uppsats, att bland annat det blir en stark diffushet i de olika momenten i riterna. Detta 

medför att det blir svårt att identifiera vad Svenska kyrkan egentligen är på väg. 3 

 

 

                                                 
2 Adolfsson, Stefan (2013) ”Beredd till förlåtelse – en studie av nio inledningsord i 2012-års förslag 

till kyrkohandbok för Svenska kyrkan”, Lunds universitet (sida 1–2)  
3 Adolfsson, Stefan (2013) ”Beredd till förlåtelse – en studie av nio inledningsord i 2012-års förslag 

till kyrkohandbok för Svenska kyrkan”, Lunds universitet (sida 1–2, 32-34)  



  
 

 5 

1.4 Teori 

Vad är egentligen en rit och vad är en ritual? Frågan gällande rit och ritual är ett välkänt 

religionsvetenskapligt problem som många forskare genom åren ägnat sig åt att förklara 

skillnaden. En av dem som ägnade sig åt att arbeta med frågan var Roy Rappaport. 4 

 

Rappaport hade en speciell syn på hur ritualer skulle identifieras. Först och främst var 

ritualer, enligt Rappaport, inte en handling som gjordes för ”görandets skull”. Varje 

ritual är som, för att göra en liknelse, en tårta. För att tårtan ska bli en tårta, behövs det 

flera lager med olika delar. När vi går till konditorn för att köpa tårtan, kan kunden få 

bestämma hur den ser ut, men oftast väljer kunden endast ut en tårta ur katalogen eller 

disken och väljer att lyssna på konditorns expertis. Likaså är det vad gäller ritualer. För 

att ritualen ska bli en ritual, menar Rappaport, ingår det just en mängd delar. Om vi 

applicerar det på dopliturgi till exempel. För att dopliturgin ska bli ritualen den anses 

vara, ingår det både psalmsång, textläsningar ur Bibeln och den faktiska dophandlingen. 

Men varför väljer ett föräldrapar att deras barn ska genomgå en dopliturgi? 5 

 

Enligt Rappaport skulle svaret på denna fråga varit enkel att besvara. Att ett föräldrapar 

beslutar om dopliturgin för sitt barn, har att göra med att liturgin möjliggör något som 

inte varit möjligt tidigare. Ritualen i sig leder till att barnet blir en del av något som inte 

kunnat möjliggöras utan ett deltagande i sin ritual. För att barnet ska bli en del av ”det 

större” är det viktigt att den ritual som den deltager i, just görs i föreskriven ordning och 

på det sätt som samfundet utformat den. Rappaport menade, att det ofta var fallet att ett 

samfunds liturgier ofta är väldigt formella i sin karaktär, vilket gör att det är av godo att 

följa dessa rekommendationer ifrån samfundet. 6 

 

1.5 Metod och material  

För att kunna besvara de frågeställningar som angavs under kapitel 1.2, har jag valt 

arbeta utifrån en dokumentär forskningsmetod, i en kombination med textanalys. 

                                                 
4 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) (2010) 

”Människor och makter 2.0 – en introduktion till religionsvetenskap” http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf , Högskolan i Halmstad (sida 37–40) (elektroniskt 

hämtad 2017-02-24) 
5 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) (2010) 

”Människor och makter 2.0 – en introduktion till religionsvetenskap” http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf , Högskolan i Halmstad (sida 39)  
6 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) (2010) 

”Människor och makter 2.0” http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf 

Högskolan i Halmstad (sida 39) (elektroniskt hämtad 2017-02-24)  

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
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Författaren Martyn Denscombe skrev för ett antal år sedan en bok med titeln 

”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna”, där ämnet dokumentär forskningsmetod behandlades.  

En dokumentär forskningsmetod är högst relevant för den undersökning som jag har för 

avsikt att utföra. Relevansen med en dokumentär forskningsmetod blir speciellt tydlig, 

eftersom när en forskare arbetar utifrån denna metod, har de som avsikt att sätta sina 

olika källor i centrum. 7Men relevansen för min uppsats blir även tydlig eftersom att när 

jag arbetar utifrån metoden, är det just de olika Kyrkohandböckerna i kombination med 

artiklarna som kommer vara av central betydelse.  

Den dokumentära forskningsmetoden kommer, i den undersökning jag ägnar 

genomföra, kombineras med metoden kvalitativ textanalys. I boken 

”Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder” av författarna Idar 

Magne-Holme och Bernt Krohn-Solvang om metoden kvalitativ textanalys. Metoden 

kvalitativ textanalys, framhålls ske i tre steg och jag kommer arbeta med kvalitativ 

textanalys på följande sätt:  

 

Det första steget i en kvalitativ textanalys sker i form av en materialhämtning, vilket jag 

ägnar att tillgodose genom de olika kyrkohandböckerna, artiklar gällande 2016-års 

förslag samt ritualteori som jag hämtat ur boken ”Människor och makter 2.0”. Den 

kvalitativa textanalysen kommer sedan att ske i form av steg 2, där jag ägnar att 

formulera frågeställningar som ska ligga till grund för min analys av missalena. De 

frågeställningar som jag utformat kommer sedan att analyseras under steg 3. 8 

För att kunna besvara frågan gällande varför förändringar sker av Kyrkohandböcker har 

jag valt att lyfta fram kapitlet ”Ritualer” som Ann-Christine Hornborg skrev om i 

”Människor och makter 2.0”, som är en bok vilken redaktörerna Jonas Svensson och 

Stefan Arvidsson, som är aktiva vid Linnéuniversitetets Institution för 

kulturvetenskaper, publicerade 2010, genom Högskolan i Halmstad9. Stefan Arvidsson 

är specificerad på religionshistoria. Forskningsämnen som har varit av intresse för 

                                                 
7 Denscombe, Martyn (2016) ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna”, (sida 319–323) 
8 Magne-Holme, Idar och Krohn-Solvang, Bernt (1997) ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och 

kvantitativa metoder” (sida 141-142)  
9 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) 

”Människor och makter 2.0 – en introduktion till religionsvetenskap” http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf Högskolan i Halmstad, (sida 37-40) (elektroniskt 

hämtad 2017-02-24)  

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf


  
 

 7 

Arvidsson är bland annat fornnordisk religiositet och nyandlighet. 10 Jonas Svensson är, 

sedan 2001, professor i religionsvetenskap. Vid Linnéuniversitetet har Svensson, under 

religionsvetenskapens olika kurser, bland annat undervisat under religionsvetenskapens 

grundkurs med den delkurs som behandlar islam. 11  

 

Relevansen av kapitlet ”Ritualer” motiverar jag med att Hornborg framkommer med en 

tydlig beskrivning av vad riter anses religionsvetenskapligt. Hennes resonemang kring 

riter kommer sedan användas för att besvara frågan kring varför ett samfund väljer att 

ändra på riter. Till uppsatsen kommer jag även lyfta ett antal artiklar, däribland ”Ny 

kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen” som publicerades under juni 2016 i 

Dagens Nyheter. I artikeln får vi, genom Sofia Lilly Jönsson, en inblick i den kritik som 

Jenny Fagrell och Björn Malmehed lyfter fram. De framhåller en bild av att 

kyrkohandboksarbetet har stora brister som kan vålla stora problem för de som är aktiva 

inom Svenska kyrkan, både de som är aktiva i församlingen och personalen. De 

framhåller det som mycket troligt, att det kommer innebära ett tydligt steg ifrån 

igenkännande, vilket Fagrell och Malmehed framhåller som viktigt för Svenska kyrkans 

aktiva. 12 Till uppsatsen har även Karl-Gunnar Svenssons debattartikel 

”Kyrkohandboksförslaget är alldeles utmärkt”, som publicerades i Kyrkans tidning valts 

ut. Karl-Gunnar Svensson är idag en av de som är involverade i Kyrkohandboksarbetet, 

genom sin roll i Kyrkostyrelsen. Han uppvisar, därmed, en annan bild av hur arbetet 

med en kyrkohandbok går och har gått till, än Fagrell och Malmehed som är av en 

annan åsikt. 13  

Relevansen för dessa artiklar anser jag som tydlig. Genom valet av artiklar som är för 

det förslag som publicerats samt artiklar skrivna av de som är emot förslaget, vill jag 

möjliggöra att läsaren får en allsidig inblick i hur diskussionen går kring de som är för 

respektive emot förslaget.  

 

Ytterligare material som kommer användas är det ”regelverk” som finns kring hur ett 

förslag till Kyrkohandbok arbetas fram. Jag kommer använda artiklar som Svenska 

                                                 
10 Linnéuniversitetet (2017) Stefan Arvidsson https://lnu.se/personal/stefan.arvidsson/ (elektroniskt 

hämtad 2017-02-24)  
11 Linnéuniversitetet (2017) Jonas Svensson https://lnu.se/personal/jonas.svensson/ (elektroniskt 

hämta 2017-02-24)  
12 Jönsson, Sofia Lilly (2016) ”Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen” 

http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen (elektroniskt hämtad 2016-12-19)  
13 Svensson, Karl-Gunnar ”Kyrkohandboksförslaget är alldeles utmärkt”, Kyrkans tidning 

https://lnu.se/personal/stefan.arvidsson/
https://lnu.se/personal/jonas.svensson/
http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
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kyrkan författat, för att därigenom kunna identifiera processen i Svenska kyrkans arbete 

med kyrkohandboken. Genom en fördjupad förståelse av arbetet kring hur Svenska 

kyrkan arbetar kring kyrkohandboken, vill jag kunna identifiera varför det väckts starka 

känslor kring förändringar av riter. Jag har även valt att använda Fredrik Modéus 

avhandling ”Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av 

gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan”, som han fick 

publicerad 2015. 14Modéus avhandling och dess relevans för uppsatsen, är för mig 

tydlig. Genom att välja ut separata delar som behandlar kyrkosyn i Svenska kyrkan, vill 

jag bidra med en ökad förståelse för läsaren kring hur synen på Svenska kyrkan var vid 

de aktuella perioderna för kyrkohandböckernas införande.  

1.6 Avgränsning och disposition  

I denna uppsats har jag valt att göra en tydlig avgränsning. Under åren har Svenska 

kyrkan använt flera missalen, men i denna uppsats kommer jag att ha fokus på 1986-års 

kyrkohandbok och det förslag som publicerades av Svenska kyrkan 2016.  

I Svenska kyrkan idag finns det flera olika riter och för denna uppsats har jag valt att 

fördjupa mig i riterna dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. Det har 

tyvärr inte varit möjligt att genomföra en studie av samtliga riter.  

Uppsatsen kommer vara upplagd på det sättet, att det inleds med två bakgrundskapitel 

där jag avser beskriva riterna dop, konfirmation, vigsel och begravning. Innan de olika 

redogörelserna kommer jag ha en kort historisk tillbakablick för att läsaren ska förstå 

den historiska kontext som rådde vid tiden för de olika kyrkohandböckernas 

publicering. Kapitel 4 har jag valt benämna resultat och analys, och under detta kapitel 

avser jag genomföra resultatredovisning samt en analys kring det resultat jag fått fram i 

min undersökning. Kapitel 4 kommer även innehålla slutsatsredovisning, diskussion och 

ett förslag på vidare forskning.  

1.7 Ämnesdidaktisk relevans  

Som studerande vid Ämneslärarprogrammet har det varit viktigt för mig, att de 

uppsatser som jag skriver under min utbildning, har en tydlig koppling till den yrkesroll 

som jag kommer ha i framtiden.  

 

När denna kandidatuppsats i religionsvetenskap utformades och tema valdes, funderade 

jag på hur jag skulle kunna koppla en redogörelse av ett samfund med de riter som 

                                                 
14 Modéus, Fredrik (2015) ”Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av 

gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan” Verbum (sida 152–155, 191, 204)  
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används där, till en lektion i Religionskunskap med en gymnasieklass. När kursplanen 

för ämnet arbetades igenom, har jag identifierat stöd för min uppsats under flera 

punkter. Den undervisning som lärare ska genomföra i religionsämnet, ska dels ge 

eleverna kunskaper om de olika religiösa grupper och samfund som finns och hur dessa 

grupper och samfund gestaltar sin tro. Men en viktig punkt i undervisningen är även 

moment som behandlar etik – och moralfrågor. 15 Det är här som jag tänker att min 

uppsats kommer in i bilden. Genom att undervisa under en eller flera lektioner gällande 

Svenska kyrkan och kyrkohandboken (och specifikt riterna dop, konfirmation, vigsel 

och begravning, kan jag möjliggöra att var och en av eleverna uppfyller kravet från 

Skolverket att en undervisning dels ska ge undervisning om ett kristet samfund samt hur 

detta kan uttryckas i Sverige. 16 

 

Men samtidigt som Svenska kyrkan och deras religiösa liv är ett bra exempel att ge på 

ett av de kristna samfund som finns och hur deras religiösa tro utövas, är det som lärare 

viktigt att inte ”fastna” vid Svenska kyrkan som exempel. I dagens skola är det viktigt 

att betona för eleverna att exemplet Svenska kyrkan är just ett exempel av många kristna 

samfund som finns i Sverige. Genom en betoning av läraren att Svenska kyrkan är ett av 

många exempel på samfund, minimeras risken för att eleverna uppfattar läraren som 

favoriserande av Svenska kyrkan. 17 

Ett av de viktigaste uppdragen som ämneslärare i religionskunskap är just att visa på 

den stora mångfald som finns bland olika religiösa grupper och samfund. Lyckas läraren 

uttrycka den mångfalden för eleverna, kommer undervisningen i religionskunskap bli 

intressant för eleverna. 18  

                                                 
15 Skolverket ”Ämne – Religionskunskap” (Ämnets syfte och det centrala innehållet) 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-

kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL0

1   (elektroniskt hämtad 2017-03-02) 
16 Skolverket ”Ämne – Religionskunskap” (Ämnes syfte och det centrala innehållet) 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-

kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL0

1  (elektroniskt hämtad 2017-03-02) 
17 Skolverket ”Ämne – Religionskunskap (Ämnets syfte och det centrala innehållet) 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-

kurser-och-

program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL0

1  (elektroniskt hämtad 2017-03-02)  
18 Skolverket ”Ämne-Religionskunskap” (Ämnets syfte och det centrala innehållet) 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-

kurser-och-

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
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1.8 Begreppsförklaring  

I detta avsnitt har jag för avsikt att redogöra för de begrepp som jag kommer använda i 

uppsatsen. När de sedan dyker upp i uppsatsens övriga delar, kommer en referens ske 

till denna begreppsförklaring. De kommer därmed inte förklaras ytterligare i den 

löpande texten.  

 

I uppsatsen kommer begreppet missale figurera flera gånger. Det jag menar med ordet 

missale är, en genomgång och sammanställning av hur de olika riterna i Svenska kyrkan 

är uppbyggda.  

Ett annat begrepp som kommer nämnas under uppsatsens gång, är begreppet 

kyrkohandboken. När detta begrepp diskuteras har jag valt att gå efter den beskrivning 

som Svenska kyrkan själva angivit på sin hemsida. Vid en läsning på deras hemsida, 

svenskakyrkan.se har följande definition kunnat identifieras ”Kyrkohandboken anger 

ordningen för olika gudstjänster, där varje moment har sin plats i helheten”.  19 

Andra begrepp som kommer figurera under uppsatsens olika delar är de riter som ska 

analyseras. När dopgudstjänst diskuteras och analyseras, är betydelsen en initiationsrit 

som har som syfte att göra barnet en del av ”den kristna familjen”. Konfirmation är en 

ytterligare rit som är en andra initiationsrit som möjliggörs av att den tidigare 

initiationsriten genomförts. Budskapet i konfirmationen är att hens initiationsrit ska 

anses bekräftad. När initiationsriten begravningsgudstjänst analyseras och diskuteras, 

avser jag den rit som sker utifrån Svenska kyrkans ordning samt där den avlidnas 

anhöriga tar avsked i kyrkan.  

 

Kyrkostyrelsen är ett begrepp som kommer figurera i kapitel 3. Kyrkostyrelsen är av 

central betydelse i Svenska kyrkan. För att förstå vad Kyrkostyrelsen är för en 

organisation, vill jag beskriva det utifrån liknelsen Sveriges politiska system. I Sverige 

idag är vårt politiska system, ett system bestående av dels de olika kommunerna, 

riksdag och regering. 20Denna liknelse kan även appliceras på Svenska kyrkan. Om vi 

tittar på de beslutsfattare som återfinns på lokal nivå, så är det i svenskt politiskt system. 

Detta kan även identifieras i Svenska kyrkan, i form av dels församlingarna, men även 

                                                                                                                                               
program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL0

1 (elektroniskt hämtad 2017-03-02) 
19 Svenska kyrkan (2009) ”Kyrkohandboken förnyas” 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken (elektroniskt hämtad 2017-02-24)  
20 Lindahl, Ylva (2016) ”Politiskt system” 

http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Politiskt-System  (elektroniskt hämtad 2017-01-23)  

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy#anchor_RELREL01
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Sverige/Politiskt-System
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av stiften. Stiften kan identifieras som Svenska kyrkans ”kommuner”, där de olika 

församlingarna ingår. Nästa steg i Svenska kyrkans organisation identifieras som 

Kyrkomötet. Kyrkomötet kan vi identifiera som ”riksdagen”, vilket innebär att de har en 

central beslutsfattnings funktion. Det är denna beslutsfattande funktion som bland annat 

fattar de beslut som krävs vid ett införande av till exempel Kyrkohandboken. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Svenska kyrkan (2010) ” ”Kyrkomötet beslutar om hela Svenska kyrkan” 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/vadarkyrkomotet publicerad: 2010-06-21 (elektroniskt hämtad 

2017-02-12)  

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/vadarkyrkomotet


  
 

 12 

2 Svenska kyrkan 1986  
Svenska kyrkan kom, efter användning av 1942-års kyrkohandbok, fram till att det var 

av nödvändighet att arbeta fram en ny kyrkohandbok. Under tiden för publiceringen av 

förslaget, hade Svenska kyrkan gått igenom flera förändringsprocesser och flera 

kyrkosyner hade etablerat sig. Under tidigt 1940-tal och framåt hade en kyrkosyn 

etablerat sig, som teologie doktor Fredrik Modéus benämner utifrån begreppet 

högkyrklighet. Högkyrkligheten yttrade sig främst genom ett starkt intresse för Guds 

ord. Genom Guds ord, blev det klart för de kristna vad som skulle hållas som viktigt och 

inte. Det blev därigenom klart att Bibeln var det som skulle framhållas som det 

centrala.22 

2.1 Dopgudstjänst 

Dopgudstjänster, som sker utifrån 1986-års ordning, behandlar flera olika moment. 

Gudstjänster där dop ingår inleds med momentet som benämns inledningsord. Tanken 

med momentet inledningsord är, enligt Kyrkohandboken 1986, att gemenskap och 

dopets syfte ska betonas. Det påföljande momentet i gudstjänsten är tackbönen. Detta 

moment urskiljer sig från inledningsordet, eftersom detta moment innefattar 

valmöjligheten att antingen en förälder läser upp bönen eller att den som förrättar dopet 

gör det. Tackbönen som föräldern/föräldrarna läser upp urskiljer sig från den variant på 

bönen som prästen läser, eftersom den bön föräldrarna läser som den är skriven ur ett 

föräldraperspektiv och prästens tackbön är skrivet ur perspektivet tjänstgörande präst. 23 

Sedan följer momentet bibelläsning, vilket förekommer på flera ställen i 1986-års 

kyrkohandbok. När bibelläsning förekommer efter en tackbön, är det texten Markus 

10:13-16 som läses upp för den församling som är närvarande. I kombination med detta 

moment, framkommer det vilka namn som barnet som döps kommer få. 24 Sedan följer 

det befrielsebön. Denna lyder  

  P Gud, du som ensam räddar från allt ont,  

  Befria NN från mörkrets makt,  

  Skriv hans/hennes namn i Livets bok 

  Och bevara honom/henne i ditt ljus,  

  nu och alltid. 25 

                                                 
22 Modéus, Fredrik (2015) ”Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av 

gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan” Verbum (sida 153–154, 191, 204)  
23 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 152–155)  
24 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 152–155)  
25 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (Sida 152–155)  
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Bönen som nämndes här ovan, följs i sin tur av ett moment som innefattar korsteckning. 

Sedan kommer det ytterligare bibelläsning, men denna gång är det en annan text som är 

specifik för dopgudstjänster. Texten, Matteus 28:18–20, är specifik för dopet på det 

sättet för att tanken med texten är att den dels ska tillhandahålla församlingen, men 

självklart även dopbarnet, en förståelse för de tankar som Jesus uppfattade med dopet. 26 

 

De olika ritualer som finns i Svenska kyrkan däribland dop, konfirmation, vigsel och 

begravning, har alla böner som är författade och anpassade för dessa ritualer. I 

dopgudstjänsten finns det ett moment, vilket kallas dopbön. Dopbönen spelar, under en 

dopgudstjänst, en speciell roll. Dels är det en viktig och specifik bön som läses upp, 

men det är inte endast detta som sker under momentet dopbön. Tanken är även att 

momentet dopbön ska markera tidpunkten för att dopvattnet ska rinna ner i kyrkans 

dopfunt. 27 Enligt NN, som arbetar som kyrkoherde i en av Växjö stifts pastorat, blir det 

allt vanligare att en anhörig häller i dopvattnet. Det kan antingen vara ett syskon eller 

den som valts ut att vara fadder till barnet. Samtidigt är det vanligt att en av 

kyrkvärdarna har uppgiften att hälla i dopvattnet. 28 Dopvattnet i dopfunten följs av att 

den deltagande församlingen deltar i trosbekännelsen, som de alla läser samtidigt (se 

Trosbekännelsen i psalmboken).  

 

I och med trosbekännelsen vänds fokus tillbaka till barnet och föräldrarna. Formellt sett 

sker själva dopet under det, som i missalet, kallas dophandlingen. För att dagen då 

dopet ägde rum ska kommas ihåg av både barnet och föräldrarna, har Svenska kyrkan 

som norm att dela ut en minnesgåva. Denna minnesgåva är i form av ett dopljus, vilket 

är en koppling tillbaka till en av texterna som läses i dopets inledning. Texten 

framhåller ett tal som Jesus höll, där han beskrev sig själv i termer av ett ljus som skulle 

skina över världen. 29 

2.2 Konfirmationsgudstjänst  

Konfirmationsgudstjänsten är en viktig rit inom Svenska kyrkan. I och med riten, görs 

en koppling tillbaka till en initiationsrit, vilket var i form av dopet. Gudstjänsten inleds 

med att konfirmanderna skrider in i kyrkan, under musik.  

                                                 
26 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 154–155)  
27 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 157) 
28 Intervju - Kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 
29 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 159)  
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Den första delen av konfirmationsgudstjänsten innefattar tre olika delar.  Psalm är det 

första moment som inträffar efter att konfirmanderna skridit in i kyrkan. De följande 

momenten är av en inledande prägel. Den andra ”avdelningen” i gudstjänster innefattar 

fyra skilda moment, men alla har en tydlig koppling tillbaka till förutsättningen för 

konfirmationen, nämligen dopet. Kopplingen blir tydlig genom den text som läses upp 

som just har en betoning på dopet. Ett ytterligare sätt att identifiera kopplingen till 

dopet, går att utröna genom den text som följer efter trosbekännelsen.  

 

2.3 Vigselgudstjänst 

En vigselgudstjänst inleds, enligt Svenska kyrkans ordning, med att brudparet träder in i 

kyrkan under musik. Enligt kyrkoherden i ett av Växjö stifts pastorat, har de 

musikstycken som spelats under momentet ingångsmusik varierat mycket under åren. 

Under åren har det bland annat varit vanligt att brudmarschen av Felix Mendelsohn 

valts ut av brudparet till inledningsmusik, men också att poplåtar blir allt vanligare att 

användas av brudparet till ingångsmusik. 30 Vigselakten följs sedan av momentet psalm. 

Likt ingångsmusiken varierar från vigselakt till vigselakt, framhåller kyrkoherden i ett 

av Växjö stifts pastorat, att val av psalmsånger också varierar. En av psalmerna som de 

flesta ändå väljer, menar kyrkoherden är psalmen 84. Psalmsångerna återkommer under 

flertalet tillfällen i vigselakten och brudparet har, enligt kyrkoherden, stort inflytande 

över val av psalmer. 

 

Psalmsången efterföljs sedan av ett moment, vilket benämns lovprisning. Att momentet 

lovprisning aktualiseras i vigselakter, är, enligt Svenska kyrkan, inte något konstigt. 

Orsaken till att momentet faktiskt är med, har att göra med att prästen vill be om den 

kärlek som Gud visat, även ska innefatta brudparet. 31 

Tanken om kärlek aktualiseras även i det kommande momentet inledningsord. Likt vi 

kan identifiera under rubrik 3, finns det delar av 1986-års gudstjänstordningar som 

också har flertalet valmöjligheter för den tjänstgörande prästen. Ett sådant moment är 

just inledningsordet. Alternativ 1 har, likt tidigare nämndes, det genomgående temat 

Guds kärlek och de andra två alternativen vill fungera som inledningsord där brudparet 

ska förstå innebörden i äktenskapet. 32  

                                                 
30 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 och Svenska kyrkan (1999) ”Den 

svenska kyrkohandboken I och II” (sida 184) 
31 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 184)  
32 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 184–185)  
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Det kommande momentet efter inledningsordet är bibelläsningen. Genomgående under 

vigselakter är bibelläsningar. Vid en intervju med en av Växjö stifts kyrkoherdar, 

svarade hen att flera olika texter ur Bibeln läses. En av de texter som oftast förekommer, 

är utdrag ur den så kallade Höga visan samt Galaterbrevet. 33 

 

Det moment som sedan följer bibelläsningen är den faktiska vigselakten. Inom den 

faktiska vigselakten ingår det flera moment. Ett av de större momenten inom akten, är 

löftesgivningen. Den tjänstgörande prästen spelar, under momentet, en central roll 

genom att hen ställer, till både brud och brudgum, frågan om äktenskap är vad de vill 

ingå. Och i kombination med detta moment följer böneläsning samt att brud respektive 

brudgum, får sina vigselringar välsignade av den som tjänstgör som präst. 34 

De moment som sedan följer är ett av de moment som skrivits på syftet med 

vigselakten. Ett sådant moment är förbönen. Det förekommer, likt kapitel 2 och 3 visar, 

att förbön inte är specifikt för just vigselgudstjänster. Men det finns dock undantag. Det 

som urskiljer är att när förbön förekommer under denna typ av gudstjänst och akt, har 

den skrivits på det tema som gudstjänsten har. Samtidigt som förbönen är beskrivande, 

fungerar den även som tydlig markering av äktenskap och den roll, vilket Svenska 

kyrkan menar, att Gud har. 35 

 

2.4 Begravningsgudstjänst  

En begravningsgudstjänst är, likt många känner till, en gudstjänst där dels anhöriga men 

även övriga församlingen, ska få ges möjlighet till att säga farväl. Enligt kyrkoherden i 

ett av Växjö stifts pastorat, är det viktigt att de anhöriga får ett stort inflytande över 

utformandet av gudstjänsten. Inflytandet över begravningsgudstjänsten kan dels handla 

om musiken som spelas, t.ex. vilka verk som de vill att kyrkomusikern ska framföra 

eller vilka sånger som ska sjungas. De anhörigas inflytande blir även aktuellt vid talet 

som prästen framför under begravningen. Under talet blir det oftast ett tal över den 

avlidne, som till exempel om vem hen var som person, om intressen hen hade etcetera.36 

 

                                                 
33 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 och Svenska kyrkan (1999) ”Den 

svenska kyrkohandboken I och II” (sida 184–185 och 186–187)  
34 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 184–185, 186–187 och 

188–189)  
35 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 190–195)  
36 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122  
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Själva begravningsgudstjänsten, kan utformas på flera olika sätt. Momentet inledning 

är, enligt kyrkoherden i Växjö stift, ett moment som ser annorlunda ut från begravning 

till begravning. Men vanligaste är att momentet innefattar att kyrkomusikern spelar ett 

musikstycke. Enligt kyrkoherden i Växjö stift är Gammal Fäbodpsalm ett musikstycke 

som anhöriga ofta väljer att inleda begravningsakten med. 37 

 

Innan momentet psalmsång infaller, har den tjänstgörande prästen i uppgift att läsa upp 

ett inledningsord38. Inledningsordet följs ofta, enligt Kyrkohandboken för 1986, av 

psalmsång. Men vilken psalm som följer efter inledningsordet, är olika från 

begravningsakt till begravningsakt. Enligt kyrkoherden i ett av Växjö stifts pastorat, är 

vanliga psalmer som används under begravningsakter dels en psalm, vilket författades 

av Lina Sandell, nämligen 249 Blott en dag. Ytterligare psalmer är 285 Det finns djup i 

Herrens godhet och 297 Härlig är jorden. 39 Begravningsakten fortskrider med att 

prästen framför överlåtelsebönen. Överlåtelsebönen följs sedan av att var och en av de 

anhöriga får ta farväl. Under begravningsakten är de alltid de som är närmast anhöriga 

som går fram till altaret och kistan först, för att då ta farväl. När de sedan tagit farväl, är 

det den övriga församlingen som ges möjlighet till att ta farväl. Akten avslutas efter 

avskedet och musik spelas. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 och Svenska kyrkan (1999) ”Den 

svenska kyrkohandboken I och II” (sida 199)  
38 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 199)  
39 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 och Svenska kyrkan (1999) ”Den 

svenska kyrkohandboken I och II” (sida 199–207)  
40 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II) (sida 199–207) 
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3 Svenska kyrkan 2016  
Under slutet av 1990-talet började det, inom Svenska kyrkan, bli aktuellt med att 

genomgå en förändringsprocess, vad gäller deras liturgi och kyrkohandboken. 

Kyrkostyrelsen ville, genom utskicket av ”Fortsatt arbete med översyn av Den svenska 

kyrkohandboken” under 2006, klargöra varför det var aktuellt med förändring. Som en 

första anledning till förändring, lyfte Kyrkostyrelsen fram begreppet inkludering. De 

ville genom en genomgående språklig förändring, finna sätt som skulle bidra till att 

gudstjänstordningar som fanns nu skulle kunna sträckas till en större målgrupp och 

därigenom bidra till att alla kan finna sin plats i ritualerna och kyrkan. 41 

I dokumentet anges även skäl som Kyrkostyrelsen ville beakta när arbetet påbörjades. I 

och med att 1986-års kyrkohandbok var väl etablerad och väl igenkänd av 

församlingsmedlemmar, ville de bland annat arbeta efter att förslaget skulle beakta just 

igenkännande, flertalet valmöjligheter samt att det skulle bidra till att Svenska kyrkan 

kunde ta steg mot dels ett modernare samhälle och därigenom utvecklas. 42  

 

3.1 Ett förslag till missale växer fram  

Att arbeta fram en ny Kyrkohandbok – hur går processen till?  

När det tas ett beslut om att Svenska kyrkan ska arbeta mot en ny kyrkohandbok, är det 

inte en process som sker över en natt, utan förslaget går igenom en lång process. Som 

nämndes under rubrik 3 och dess inledning, började steget mot förslaget 2016 redan i 

slutet av 1990-talet.  

 

De första utkasten till förslag kom till publicering 2012. Efter att det tryckts upp ett 

antal tusen förslag, anordnas en tid för ventilering av åsikter kring förslaget. Förslaget i 

sig var inte endast förbehållet de olika församlingarna utan skickades även ut för att 

möjliggöra icke-religiösa institutioners synpunkter. Tanken med att skicka ut en remiss, 

är att utomstående aktörer ska få chansen att göra sig en bild av förslaget och därmed 

komma fram med sina åsikter om förslaget ska anses som bra eller inte. Vid 

publiceringen av 2016 års förslag, publicerade Kyrkostyrelsen Remissförteckning 

kyrkohandboksförslag (SKU 2016:1). Vid en vidare läsning kan följande aktörer 

identifieras: Bland annat skickades förslaget ut till universitet runt om i Sverige, 

                                                 
41 Kyrkokansliet (2006) ”Fortsatt arbete med översyn av Den svenska kyrkohandboken” 

https://www.svenskakyrkan.se/585820 (elektroniskt hämtad 2017-02-28)  
42 Kyrkokansliet (2006) ”Fortsatt arbete med översyn av Den svenska kyrkohandboken” 

https://www.svenskakyrkan.se/585820 (elektroniskt hämtad 2017-02-28)  

https://www.svenskakyrkan.se/585820
https://www.svenskakyrkan.se/585820
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däribland Linnéuniversitetet och Lunds universitet. 43 Andra aktörer som givits 

möjlighet till att ge sina åsikter kring förslaget var Svenska Akademien. I och med att 

förslaget är ute på remiss, var tanken att svarspersonerna fick ett par månader på sig att 

sätta sig in i förslaget, och för 2016-års förslag togs åsikter in till och med maj. Alla de 

tankar som väl kom in till Svenska kyrkan, insamlades under en 

”remissammanställning”, vilket skulle framhäva alla former av åsikter. 44 

3.2 Dopgudstjänst 

Dopgudstjänst är, enligt Svenska kyrkan 2016, en rit vilket ska ha utgångspunkten 

treenighet det vill säga att det ska innefatta Fadern, Sonen samt den helige Ande. 45 

Vid tiden för publicering av 1986-års kyrkohandbok, fanns det inte bland alternativen 

att förlägga dop på annan plats än en kyrka. Men som ett steg mot förändring, har det 

under 2016-års förslag till kyrkohandbok införts anvisningar, vilka talar för att det idag 

inte finns krav att dopet är förlagt till kyrkorna. Det finns därmed stora valmöjligheter 

för föräldrarna, antingen kan dopet ske i kyrkorna eller kan det till exempel ske 

utomhus. Även om det finns valmöjligheter för föräldrarna vad gäller platsen för dopet, 

framhåller Svenska kyrkan att de helst ser att dopen sker i Svenska kyrkans lokaler. 46 

Dopgudstjänst vilket utformats enligt 2016-års ordning, inleds med momentet 

samlingsord. I det förslag som publicerats för 2016, har fokus på samlingsorden lagts på 

treenigheten.   

 

Alternativ 1:     Alternativ 2: 

I (Guds:) Faderns och sonens och   I Guds, den treeniges namn47 

den heliga Andens namn 48 

 

Ett av dessa alternativ får den tjänstgörande prästen välja mellan, för att sedan fortskrida 

med nästa moment, vilket inledningsord är. Likt övriga moment som innefattar 

dopgudstjänst, så har inledningsorden också flera alternativ.  Ett av de alternativ, vilket 

                                                 
43 Svenska kyrkan/Kyrkokansliet Remissförteckning kyrkohandboksförslag (SKU 2016:1) 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1463993  publicerad: datum är ej utsatt, elektroniskt 

hämtad 2017-01-26 
44 Svenska akademien (2016) Yttrande med anledning av förslaget till Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan del 1 http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/remissvar_kyrkohandboken.pdf 

publicerad 2016-04-29, elektroniskt hämtad 2016-12-23 och Svenska kyrkan/Kyrkokansliet 

Remissförteckning kyrkohandboksförslag (SKU 2016:1) 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1463993  publicerad: datum är ej utsatt, elektroniskt 

hämtad 2017-01-26 
45 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 136) 
46 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 136)  
47 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 138) 
48 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 138) 

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1463993
http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/remissvar_kyrkohandboken.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1463993
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anges i 2016-års dopordning, är en version där döpta barn och vuxnas förhållande till 

Jesus betonas. 49 

 

För att betona tacksamhet för barnet, finns det i en dopgudstjänst ett moment som 

benämns tackbön. Hur detta moment artar sig under en dopgudstjänst är varierande. Det 

finns en möjlighet till att prästen framkommer med tackbönen, men samtidigt finns det 

möjlighet för att föräldrarna istället framkommer med en tackbön. Har de inte 

formulerat en egen tackbön, finns det flera alternativ listade i ”Förslag 2016” som de 

kan välja bland. 50 Denna läsning, som antingen barnets föräldrar eller den tjänstgörande 

prästen ansvarar för, följer det flera läsningar ur Bibeln. Under detta moment, då det 

lästs bland annat en tackbön, lyfter prästen evangeliet Markus 10:13-16. Likt 

kyrkohandböcker som använts under tidigare år, är det kommande momentet benämnt 

som en befrielsebön. 51 

 

Kännetecknande för detta moment, som poängterats under tidigare redogörelse av 2016-

års förslag, är det även genomgående under momentet befrielsebön, att flera alternativ 

ska vara listade. Ett av de alternativ som listas är en befrielsebön vilket har valt beskriva 

hur Gud ska komma ner till jorden, och väl där ta hand om barnet och skydda hen från 

alla de hemskheter som anses finnas i världen. 52 

Det andra alternativet har valt att göra en annan betoning, än det första alternativet 

vilket vi kan identifiera här ovan. Det andra alternativet tar istället upp temat Guds 

kärlek. Dessa två alternativ, följs av, likt tidigare, ytterligare bibelläsningar. Tidigare i 

dopordningen var det Markus 10:13-16, nu har det, ifrån Svenska kyrkans sida, valts att 

lyftas Matteus 28:18–20. 53  

 

Dopgudstjänsten fortskrider sedan med bland annat trosbekännelsen, vilket påföljande 

moment är den faktiska dopakten. Under varje dop, både av barn och vuxna, tilldelas 

hen ett dopljus, vilket innan det ges till barnet, får en beskrivning av vad ljuset är och 

vad Jesus ansåg med ljus. Det efterföljande momentet är förbön, vilket 2016 har listats 

                                                 
49 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 139)  
50 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 139)  
51 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

142–143)  
52 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

142–143)  
53 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

142–143) 
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tre alternativ. Förbön är ett moment, som också innebär stark variation. Antingen läses 

ett av alternativen till förbön upp, av till exempel prästen eller av övriga medarbetare. 54 

Avslutningen på dopgudstjänsten innefattar två moment. Det första momentet kallas 

välsignelsen. Av 2016-års ordning går det identifiera två varianter på välsignelsen, dels 

den ”äldre” och den ”nyare”. Det andra momentet i avslutningen är sändningsordet, 

vilket det i ”Förslag 2016” finns fem varianter av. 55 

  

3.3 Konfirmationsgudstjänst  

Konfirmationsgudstjänsten inleds, likt vi kan se under rubrik 3.1, med att Svenska 

kyrkan tydligt klargör vad de anser att konfirmation innebär 2016. I den inledande 

redogörelsen framhålls dopet som centralt för att en konfirmation ska möjliggöras. 56 

En konfirmationsgudstjänst 2016 inleds med momentet ingångsmusik. Den musik som 

lyfts fram är ofta, enligt kyrkoherden i ett av Växjö stifts pastorat, klassiska 

musikstycken eller övrig musik som anses vara passande för gudstjänsten.  

 

Efter ingångsmusiken spelats upp, är momenten psalmsång och samlingsord aktuella. 

Konfirmationsordningen har, likt övriga ordningar i 2016-års förslag, ett antal olika 

alternativ på samlingsord. Dessa samlingsord har inte några skilda teman, utan samtliga 

av dem har ett fokus på treenigheten. För att tydligt betona vikten av dopbudskapet i 

konfirmationsgudstjänsten har det i 2016-års förslag införts ett moment vilket kallas 

doppåminnelse. Likt det går att utröna ur titeln, är doppåminnelse ett moment där ett 

bibelord läses upp av den präst som förrättar konfirmationsgudstjänsten. Bibelordet 

innefattar, likt vi kan utröna ur begreppet doppåminnelse, en koppling tillbaka till den 

minnesgåva som konfirmanderna fick vid sitt dop, det vill säga dopljuset. Texten lyfter 

just tanken om ljuset och ljusets roll för dopet och konfirmationen. 57 

 

För 2016 har det tillkommit ett moment, vilket inte funnits tidigare. Momentet har valts 

att benämnas som ”doppåminnelse”. Likt vi kan utröna titeln, är momentet 

genomgående bibelläsning. Texten som läses upp, som även läste upp vid 

                                                 
54 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

147–148)  
55 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

149–150) 
56 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 165) 
57 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

167–168) 
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konfirmandens dop en gång i tiden. Prästen som läser bibelordet, läser bland annat upp 

vikten av ljuset och den roll den anses spela. 58 Ett moment som finns kvar sedan 1986-

års ordning, är momentet inledningsord. Likt doppåminnelsen, har även inledningsordet 

under konfirmationen en stark betoning på dopet och det löfte vilket anses komma i och 

med det. 59 

 

Genomgående under konfirmationen framhålls dopet på flera plan. Dels under, likt vi 

kunde se under momentet doppåminnelsen men samtidigt även i andra delar.  

Kännetecknande för konfirmationen är, att ett redovisande moment där tanken är att 

konfirmanderna ska visa upp vilka lärdomar de tagit med sig. Under åren har, det enligt 

kyrkoherde NN, blivit allt vanligare med en ”teater”. Dessa ”teatrar” kan ha flera skilda 

teman, men till vanligheterna hörs att det är ett kristet budskap men teatrarna kan även 

handla om till exempel en resa hen gjort. Momentet handpåläggning är ett ytterligare 

moment vilket är speciellt utformat för konfirmationsakten. 60 

 

Som exempelvis dopgudstjänster och vigselgudstjänster har det även utformats 

sändningsord för konfirmationsakten. 61 Till konfirmationsakten 2016 har den ”nya” 

varianten av bönen Fader vår, men även välsignelsen, lyfts fram. Att det är denna 

variant av välsignelsen, har att göra med att detta ska markera en tydlig förändring. 62 

 

3.4 Vigselgudstjänst  

 

Vigselgudstjänst för 2016, har, likt övriga ordningar i förslaget, genomgått en stor 

förändring gentemot 1986. En vigsel som sker enligt 2016-årsordning, innefattar som 

första moment ingångsmusik. Enligt en kyrkoherde, vilken arbetar i ett av de pastorat 

som finns i Växjö stift, är ingångsmusik ett moment som varierat mycket under de år 

hen arbetat som präst. Under hens första år som präst, var det vanligt med kända 

                                                 
58 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 167 

– 168)  
59 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

167–168)  
60 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

173–175) 
61 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

173–175)  
62 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

175–177)  
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orgelstycken såsom Trumpet Voluntary eller Bröllopsmarsch av Mendelsohn. Idag är 

det också vanligt att andra musikstycken spelas, oftast i form av kända poplåtar. 63 

 

Det ingångsstycke som brudparet väljer, följs av momentet psalmsång. Även här 

upplever NN, att valet av psalmer också varierar. Vanliga psalmer som figurerat under 

hens förrättade vigselgudstjänster är Psalm 84 Vi lyfter våra hjärtan samt även psalmer 

såsom 199 Den Blomstertid nu kommer och 201 En vänlig grönskas rika dräkt. 64 

Det moment som följer psalmsång är samlingsordet. I förslaget för 2016, har Svenska 

kyrkan listat tre olika alternativ där alternativ ett och två, har en betoning på 

treenigheten och där det tredje alternativet har en annan betoning på glädje. 65 Det 

påföljande momentet är inledningsordet, vilket även den präglas av tydliga 

valmöjligheter. Här är det dock inte skilda teman bland inledningsorden, utan de har 

samtliga ett genomgående tema, där de syftar till att betona vad äktenskap är och vad 

som förväntas av var och en av makarna i äktenskapet. 66 

 

Efter kommer momentet bibelläsning. Även under momentet bibelläsning, har Svenska 

kyrkan velat att den tjänstgörande prästen, själv ska ha möjlighet att bestämma vilket av 

de listade alternativ till Bibelläsning som hen vill använda. Ett av de alternativ som väl 

är listat är en text ifrån Galaterbrevet 6 och specifik vers 2 (se Galaterbrevet för vidare 

läsning).  67 Att ha med bibelläsning under vigselgudstjänsten, har ett givet syfte. Dels 

ska ordet prästen valt ut, fungera som en gåva, men faktiskt även som en tankeställare 

och ”utbildande”. 68 

 

Fungera som en tankeställare, ska även det tal som prästen riktat till brudparet göra. 

Likt det under konfirmationsgudstjänst finns tal som riktats till konfirmanderna, finns 

det som nyss nämnt även tal riktat till ett brudpar. Hur det här talet väl formuleras och 

vilket tema det har, varierar, enligt kyrkoherden som intervjuats till denna studie. Hen 

                                                 
63 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 
64 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 
65 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

184–185)  
66 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

184–185) 
67 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

185–187)  
68 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

184–187)  
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menar att det, i många fall, kopplas till just bibeltexterna men att det även kan kopplas 

till själva vigseln i sig. Att lyfta dagen och ge brudparet ett ”ord på vägen”. 69 

Betydelsefullt budskap och syftet med vigselakten följer i det moment som kommer 

efter vigseltalet. Frågorna har det i 2016-års missale valt att benämnas. Makarna får var 

och en, svara på en fråga det vill säga om äktenskap är något de vill ingå tillsammans. 

De båda makarnas ja efterföljs av ytterligare texter läses upp. Under detta moment, 

framhålles en bön, som Svenska kyrkan anser välsigna de ringar som brudparet valt ut. 

Bönen poängterar att ringarna ska tydliggöra och fungera ihågkommande, för att 

brudparet ska arbeta och jobba för att äktenskapet ska hålla. 70 

 

Idag har det, ifrån Svenska kyrkans håll, skett en öppning vad gäller utformandet av 

löftena som paret säger till varandra. I det förslag ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan del 1”, tydliggörs, vilket inte gjorts i tidigare, att brudparet får, om de så vill 

författa sina egna löften. Dock finns det en ”hake” i sammanhanget, eftersom att genom 

den sen så kallade vigselordningen, har det formulerats att löftena gärna får komma 

prästen till handa innan själva vigselakten, för att hen ska se att det viktigaste betonas. 

Och det viktigaste, framhåller Svenska kyrkan, är just att löftena vilka paret författat, 

har en tydlig och stark betoning på trohet och kärlek. I kombination med löftena, sker så 

momentet där var och en av makarna sätter ringen på sin make/makas ringfinger. I 

denna kontext, framhåller Svenska kyrkan att äktenskapet är ingånget, i och med 

momentet tillkännagivandet. 71 

 

Sedan 2009 har det skett en tydlig och viktig förändring i vilka som får gifta sig i 

kyrkans regi och formellt ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Tidigare hade vigselakter 

endast varit förbehållet ett heterosexuellt par, men sedan 2009 är det tillåtet även med 

samkönade äktenskap i Svenska kyrkan. I samband med detta har det även tillkommit 

en speciell vigselgudstjänst som är anpassad för samkönade par. Samma moment ingår i 

denna ordning, men det tydligaste skillnaderna framkommer i att inledningsord, böner 

etcetera är anpassade för samkönade par. 72 Här har Svenska kyrkan visat tydligt 

                                                 
69 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 
70 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

187–188)  
71 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

188–189)  
72 Svenska kyrkans (2010) ”Särtryck ur Den svenska kyrkohandboken – Vigselgudstjänst för par av 

samma kön” Elanders Sverige AB, Falkenberg  
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exempel på öppenhet gentemot alla. Genom tillåtelsen av samkönade äktenskap, kan de 

nu faktiskt säga sig vara öppen för alla oavsett trostillhörighet och sexuell läggning. 73 

3.5 Begravningsgudstjänst  

Likt flera andra gudstjänster i kyrkan, innefattar begravningsgudstjänst, moment som är 

specifika för just dem. Begravningsgudstjänst är en ytterligare rit, vilket sker i Svenska 

kyrkan. Som tidigare nämnt, har samtliga av Svenska kyrkans ritualer olika moment 

som är avsedda och specifika för just den rit som är aktuell. Likaså gäller det 

begravningsgudstjänster. En begravningsgudstjänst innefattar momentet samlingsord, 

med efterföljande psalmer. Enligt kyrkoherden i ett av de pastorat som ingår i Växjö 

stift, Vad gäller psalmsånger är det varierande vilken psalm som är aktuell. 

Kyrkoherden i ett Växjö stifts pastorat framhåller, vid en intervju, att när hen har 

begravningsgudstjänster, är det varierande vilka psalmer som sjungs. Ofta väljs psalmer 

som de vet att den avlidne tyckte om eller som de tycker är fina. Vid de 

begravningssamtal som hen håller i innan en begravning, lyfter de anhöriga främst fram 

följande psalmer:  

Psalm 285 Det finns djup i Herrens godhet 

Psalm 249 Blott en dag 

Psalm 297 Härlig är jorden 

Psalm 217 Gud för dig är allting klart  

 

Just psalmen 217, framhåller kyrkoherden, blir allt mer vanlig vid begravningsakter. 

Hen kallar psalmen även för ”Växjö stifts psalmen”. Anledningen till det, hävdar 

kyrkoherden, har att göra med att den skrevs av Elis Malmeström.  74 

En av ovan nämnda psalmer sjungs och därefter är det vanligt att momentet överlåtelsen 

kommer. Detta moment har som syfte att den avlidne ska överlämnas till Gud, vilket 

görs genom en inledande böneläsning i form av 

  P: (O) Gud, du är livets källa.  

  I dig är det som vi lever och rör oss och är till.  

  Bevara oss i liv och död i din kärlek. 

  Låt oss av nåd få gå in i ditt rike.  

  Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.  

  Amen. 75 

                                                 
73 Svenska kyrkan (2010) ”Särtryck ur Den svenska kyrkohandboken – Vigselgudstjänst för par av 

samma kön” Elanders Sverige AB, Falkenberg  
74 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122  
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Vilket sedan efterföljs av överlåtelsen. Likt tidigare identifierat, innefattas även 2016-

års begravningsgudstjänster av stora valmöjligheter.  

Alternativ 1: Det första alternativet till överlåtelsebön, beskriver överlåtelsen i form av 

jord. Eftersom att människor, enligt Svenska kyrkan, innan de föddes var av jord, ska de 

nu identifieras som jord igen. Härigenom anses sedan Jesus Kristus etablera sig och ta 

med den avlidne till Gud.  

Alternativ 2: Det andra alternativet har en annan betoning än tidigare. Här beskrivs 

överlåtelsen, som en hälsning till Gud. I och med att det ansågs vara Gud som 

möjliggjorde liv, ska därför Gud komma fram för att välkomna personen med glädje. 76 

Den huvudsakliga tanken med båda alternativen till överlåtelsebön, är för att de just ska 

möjliggöra en överlåtelse upp till Gud och att han ska möjliggöra att den avlidne ska 

komma till hans rike. 77 

 

Idag, under de begravningsakter som Svenska kyrkan anordnar, är det vanligt att 

anhöriga vill göra begravningsakten mer personlig även vad gäller musikval. Musik 

som väljs, brukar antingen vara endast poplåtar eller med en kombination av mer 

klassiska stycken. En artist som tidigare inte varit mycket spelad under 

begravningsakter är Magnus Uggla. Men enligt kyrkoherde NN, har främst en låt blivit 

populärare och det är ”jag och min far”. Andra artister som kyrkoherde NN upplever 

blir allt vanligare att anhöriga vill ska vara med, är bland annat  

Ett sista glas – vilket författades av Lars Forsell 

Håll mitt hjärta – vilket författades av Björn Skifs 

Ofta väljer anhöriga dessa eftersom de upplever att budskapet som framkommer i 

låtarna är passande i sammanhanget. 78 Att dessa låtar är populära, kan bekräftas även i 

en artikel som publicerades på SVT under 2016. Då skrev journalisten Karin Fallenius 

”De toppar listan för begravningsmusik”, där främst Fallenius menar att det är Björn 

Skifs och Magnus Uggla som är på en uppgång vad gäller att väljas ut av anhöriga vid 

begravningsakter. 79 

                                                                                                                                               
75 Svenska kyrkans utredningar (2016) “Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

200–201)  
76 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 200–

201) 
77 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 200–

203)  
78 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122  
79 Fallenius, Karin (2016) ”De toppar listan för begravningsmusik” 

http://www.svt.se/kultur/musik/de-toppar-listan-for-begravningsmusik publicerad: 2016-03-01 (blev 

uppdaterad 2016-03-02), elektroniskt hämtad 2017-01-20 

http://www.svt.se/kultur/musik/de-toppar-listan-for-begravningsmusik
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Om en återblick görs till själva ordningen för begravningen, brukar anhörigas musikval 

ofta följas av avskedet. När en intervju gjordes med kyrkoherde NN, framhöll hen att 

avskedet kan ske på flera olika sätt. Enligt hen, är seden att närmast anhöriga tar avsked 

först. 80 Efter att var och en de deltagande tagit sitt avsked, läser hen upp ett 

sändningsord. 81 

3.6 Debatten kring 2016-års förslag  

 

Under januari 2016 blev det klart att det skulle publiceras ett nytt förslag på liturgiska 

ordningar i Svenska kyrkan. Förslaget ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 

1” har identifierats som ett förslag, som skulle överensstämma med den Svenska kyrkan 

som finns idag. 82 De skäl som angivits ifrån Svenska kyrkans sida, har publicerats i 

dokumentet ”Fortsatt arbete med översyn av Den svenska kyrkohandboken”, vilket blev 

offentlig under april 2006. I dokumentet är det möjligt att identifiera begreppet 

inkludering. Inkludering tar, anser Svenska kyrkan, sig i uttryck genom att språket blir 

mer lättförståeligt samt att det ska frambringa en känsla av att just vara alla människor, 

oavsett religiös tillhörighet, ska finna sin plats i kyrkan. 83  

Inkluderande i kyrkan anses vara självklart, men somliga upplever att det inte är lika 

tydligt som det framhålls ifrån den högre ledningen i Svenska kyrkan. Björn Malmehed, 

till vardags kyrkomusiker, upplever att, enligt honom centrala funktioner, har frångåtts. 

För Malmehed är en central del av kyrkans verksamhet viktig genom igenkänning, och 

enligt honom har förändring av Svenska kyrkans liturgi tagit ett steg för långt, vilket i 

sin tur innebär att det blir svårt för ”en ovan” kyrkobesökare att kunna skapa någon 

form av sammanhang i riterna. 84  

 

Brister vad gäller sammanhang i riterna är inte den enda kritik som framkommit i 

debatten gällande kyrkohandboksförslaget för 2016. Kritik har även tillkommit i form 

av ren teologisk kritik. Detta har bland annat lyfts fram av prästen Helena Edlund, som i 

slutet av 2016 intervjuades av Samuel Teglund i tidningen Världen idag.  

                                                 
80 Intervju kyrkoherde i ett av Växjö stifts pastorat 170122 
81 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 207)  
82 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” 
83 Kyrkokansliet (2006) ”Fortsatt arbete med översyn av Den svenska kyrkohandboken” 

https://www.svenskakyrkan.se/585820 (elektroniskt hämtad 2017-02-28)  
84 Jönsson, Sofia Lilly (2016) ”Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen” http://www.svd.se/ny-

kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen (elektroniskt hämtad 2016-12-19)  

 

https://www.svenskakyrkan.se/585820
http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
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Hon framhåller, likt vi kunde identifiera hos Stefan Adolfssons uppsats från 2013, att 

stora problem framkommer genom förslagets uppbyggnad i nuläget. Huvudsakliga 

problemet anser Edlund ligger i hur Svenska kyrkan valt bygga upp språket i de olika 

liturgiska ritualerna. Redan 2012, gjorde studenten Stefan Adolfsson (se rubrik 1.3) en 

undersökning där just denna problematik med omskrivningar betonades. Adolfsson såg 

då en problematik vilket utmynnade i en kritik mot teologiförändringar. 

Teologiförändringar är även det som Helena Edlund gör starka uttryck för i Teglund 

artikel. Bland annat ser hon en definitionsproblematik. I flera religioner finns det en 

gudomlig gestalt, även så i kristendomen. Denna gudomliga gestalt, inom Svenska 

kyrkan benämnt Gud, identifieras som Herren. Men denna definition, anser Helena 

Edlund, inte kan identifieras längre.85 

 

Det är inte bara i Världen idag som frågan varit starkt debatterad, utan i tidningen 

Kyrkans tidning har debatten även varit starkt debatterad, inte bara av kyrkomusiker 

utan även av präster som är verksamma i Svenska kyrkan. De verksamma prästerna 

Mikael Löwegren och Mikael Isacson skrev, för ett antal månader sedan, en artikel 

Förminska inte kritiken som Kyrkans tidning publicerade under debatten 2016. 

Löwegren och Isacson hävdar i sin artikel, att det stora problemet som kan identifieras 

med Kyrkohandboken, inte endast ligger i problem med igenkänning utan hur 

människors åsikter och tankar hanteras. I deras debattartikel framkommer det, att 

Löwegren och Isacson upplever en ignorans ifrån Kyrkostyrelsen. Åsikter upplevs inte 

får lyftas fram, utan istället ”sopas under mattan”. 86 

 

Att åsikter ”sopas under mattan”, att erfarna personers åsikter ignoreras och stor 

åsiktsskiljaktighet råder, framkommer även i Gunnar Erikssons debattinlägg Red ut en 

sällan skådad röta och i Bertil Murrays En strid som kyrkan inte har råd med. Både 

Eriksson och Murray målar, i sina artiklar, upp en bild av att det utvecklats en stor 

spricka inom Svenska kyrkan som samfund, i och med förändringsprocessen av 

Kyrkohandboken. Sprickan, framhåller Eriksson och Murray, har sin grund i dels stor 

ignorans från Kyrkostyrelsen av de som faktiskt tagit sig tid och satt sig in i förslaget. 

När ignoransen till sist blir för stor, reagerar människor med att ta starkt avstånd. 

                                                 
85 Teglund, Samuel (2016) ”Teologisk kritik mot kyrkohandboksförslag” Teologisk kritik mot 

kyrkohandboksförslag http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-

kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/ elektroniskt hämtad 2017-02-28 
86 Isacson, Mikael och Löwegren, Mikael (2016) ”Förminska inte kritiken” 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/forminska-inte-kritiken (elektroniskt hämtad 2017-01-03)  

http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/
http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/forminska-inte-kritiken


  
 

 28 

Samtidigt behövs det, enligt Murray, komma till en lösning omgående. Eftersom 

sprickan, enligt Eriksson och Murray, anses skada samfundet.  87 Eller som Eriksson 

själv beskriver den starka kritiken och sprickan mellan de positiva och negativa till 

förslaget ”Red ut en sällan skådad röta”. 88 

En annan aktör som lyft sin kritik var Svenska akademien. Under den remissomgång 

som följde av ”Förslag 2016”, publicerade de sin kritik via sin hemsida. Bland annat 

ansåg Svenska akademien, likt Helena Edlund gjorde, att det stora problemet med 

kyrkohandboken inte är att en ny kyrkohandbok ska komma till uttryck. De har de inga 

åsikter kring. Men problem kvarstår ändå. Bland annat identifierar Svenska akademien 

problem med alla dessa alternativ, vilket Svenska kyrkan möjliggjort. Svenska 

akademien ger uttryck för, att det snarare stjälper Svenska kyrkan istället för att hjälpa 

dem, med ett steg mot en modern och inkluderande kyrka. Det blir snarare ett uttryck 

för diffushet och otydlighet. 89  

 

Samtidigt som förslaget har väckt starka känslor hos kritikerna och att det anses finnas 

en stor spricka, finns det även de som är av en annan åsikt, än de vi kan identifiera hos 

till exempel Björn Malmehed, Helena Edlund, Mikael Löwegren och Mikael Isacsson 

med flera. Karl-Gunnar Svensson skrev, under januari 2017, ett debattinlägg i Kyrkans 

tidning med titeln Handboksförslaget är alldeles utmärkt. Svensson hävdar, till skillnad 

från ovan nämnda kritiker, att ignorans inte är vad Kyrkostyrelsen har gjort sig skyldiga 

till. Han hävdar istället, att varje person som bidragit med arbetet av Kyrkohandboken 

har fått sina åsikter bekräftade av Kyrkostyrelsen. 90 Definitionsproblematik och 

därigenom teologisk problematik ger inte Eriksson sken av. Vid läsning av artikeln 

identifieras ingen av dessa problematiska frågor som givits uttryck för i kritiken utan 

                                                 
87 Eriksson, Gunnar (2016) ”Red ut en sällan skådad röta” http://www.kyrkanstidning.se/debatt/red-

ut-en-sallan-skadad-rota (elektroniskt hämtad 2017-01-03) och Murray, Bertil (2016) ”En strid som 

kyrkan inte har råd med” http://www.kyrkanstidning.se/debatt/en-strid-som-kyrkan-inte-har-rad-med 

(elektroniskt hämtad 2017-01-03  
88 Eriksson, Gunnar (2016) ”Red ut en sällan skådad röta” http://www.kyrkanstidning.se/debatt/red-

ut-en-sallan-skadad-rota (elektroniskt hämtad 2017-01-03) 
89 Svenska Akademien (2016)   Yttrande med anledning av förslaget till Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan del 1 http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/remissvar_kyrkohandboken.pdf 

publicerad 2016-04-29, elektroniskt hämtad 2016-12-23 

 
90 Svensson, Karl-Gunnar ”Handboksförslaget är alldeles utmärkt” Kyrkans tidning nummer 1 sida 
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http://www.svenskakyrkan.se/debatt/red-ut-en-sallan-skadad-rota
http://www.svenskakyrkan.se/debatt/red-ut-en-sallan-skadad-rota
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/en-strid-som-kyrkan-inte-har-rad-med
http://www.svenskakyrkan.se/debatt/red-ut-en-sallan-skadad-rota
http://www.svenskakyrkan.se/debatt/red-ut-en-sallan-skadad-rota
http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/remissvar_kyrkohandboken.pdf
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vid en läsning av hans artikel verkar det som att problematiken kring definitions – och 

teologisk problematik inte existerar.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Svensson, Karl-Gunnar ”Handboksförslaget är alldeles utmärkt” Kyrkans tidning nummer 1 sida 
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4 Resultat och analys  

4.1 Identifierade likheter vad gäller dop, konfirmation, vigsel och 
begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan 1986 och 2016 

 

Moment som ingår i 1986 och 2016-års dop, konfirmation, vigsel och 

begravningsgudstjänst  

Genom en undersökning av dopgudstjänsterna 1986 och 2016, har det kunnat 

identifiera, att det finns stora likheter mellan de olika ordningarna för dop. En av de 

stora likheterna kan identifieras med begreppet inledningsord.  

Både 1986- och 2016 har valt att inkorporera inledningsord i dopgudstjänsterna. Men 

samtidigt som detta är något som gör att de har likheter med varandra, går det även här 

att identifiera en skillnad. Den stora skillnaden mellan inledningsorden ligger i dess 

betoning.  

 

1986 års-kyrkohandbok väljer att, till skillnad från 2016-års förslag, att ha fokus på ett 

inledningsord, med en betoning på Jesu roll i dopet. Om istället 2016-års förslags 

inledningsord diskuteras, har de istället valt en annan betoning. Här är det istället av 

vikt att framhålla Guds sammanhållning med människorna. 92 

Något som även är en tydlig likhet mellan de båda kyrkohandböckerna, i alla fall vad 

gäller dopgudstjänster, är momenten där en läsning ur Bibeln görs. I kyrkohandboken 

1986 har Matteus 28:18–20 samt Markus 10:13-16 valts ut. Dessa texter återfinns även i 

det förslag för dop som publicerades för ett år sedan. Att texten framträder åter i 2016-

års förslag, tyder på att den är av central betydelse. Betydelsen var, likt vi kunde se 

under kapitel 2 och 3, att Jesus ansågs ha ett gott öga för barnen och att det därigenom 

inte ansågs var att föredra att barnen skulle hållas borta. Den tredje likheten, vilket 

kunnat identifieras, är användning av momentet välsignelsen93.  

1986, men även förslaget för 2016, har i dopgudstjänsten momentet välsignelsen 

inkorporerat. Under den ordning som nu använts av Svenska kyrkan, det vill säga 1986, 

är momentet välsignelsen framträder momentet precis före Herrens bön. Likhet vad 

gäller placering av momentet välsignelsen går att identifiera även under det, nu ett år 

sedan publicerade förslaget. Vid en läsning av förslaget, går det identifiera att 

                                                 
92 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 152–153) och Svenska 

kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 141)  
93 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 152–153) och Svenska 

kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 141 och 148–149)  
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placeringen av momentet välsignelsen, är inkorporerat på samma plats som under 1986-

års gudstjänstordning för dop. 94 

 

Konfirmationsgudstjänst:  

Likheter har även kunnat identifieras vad gäller den gudstjänstordning för konfirmation 

som använts 1986 samt det förslag som publicerats 2016.  Om vi ser till nedanstående 

inledningsord:  

 

Konfirmation 1986   Konfirmation 2016 

P: I Faderns och Sonens och   P: I Guds, den treeniges, namn95 

den helige Andes namn96 

 

Som vi kan se här ovan, har inledningsorden likheter. Båda inledningsorden har valt att 

lägga betoningen på treenigheten. I 1986 har det, likt kan identifieras här ovan, skrivits 

ut tydligt vad som anses ingå i treenigheten. I 2016 är även treenigheten betonad i 

inledningsordet. Men det som skiljer 2016-års formulering av inledningsordet och 1986-

års, är just i formuleringen. 2016-års inledningsord har gjorts mer kortfattat och mer 

koncist. Gud beskrivs inte heller i tre skilda termer utan i en, det vill säga treenige. 97 

 

Vigselgudstjänst: Vigselgudstjänster i 1986 – års kyrkohandbok och förslaget för 2016, 

har uppvisat likheter. Likheter går bland annat identifiera vad gäller bibelläsning och 

vilka texter som fortsatt vara del av förslaget 2016.  En text som är tänkt följa med till 

nya vigselordningen är Matteus 19:4–6. 98 

 

Begravningsgudstjänst: Begravningsgudstjänster, vilket återfinns i 1986-års 

kyrkohandbok samt 2016-års förslag, har uppvisat likheter med varandra. Bland annat 

                                                 
94 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 161) och Svenska kyrkan 

(2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 149)  
95 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 167) 
96 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 173)  
97 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

167–168)  
98 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II (sida 186) och Svenska kyrkans 

utredningar  (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 185)  
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har vi kunnat identifiera likheter i betoningen på inledningen av gudstjänsten. Det 

genomgående temat är en betoning av treenigheten. 99 

4.2 Identifierade skillnader vad gäller dop, konfirmation, vigsel och 
begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan 1986 och 2016 

 

Moment som skiljer 1986 och 2016-års dop, konfirmation, vigsel och 

begravningsgudstjänst 

Dopgudstjänst: 1986 och 2016-års dopgudstjänster har, likt identifierat under 4.1, visat 

stora likheter med varandra. Men samtidigt finns det moment som skiljer de båda 

kyrkohandböckerna åt.  

 

Den stora skillnaden som identifierats, är att det i det förslag som publicerats nu helt har 

valt att fokusera på ”nya” varianter av bland annat ”Fader vår”. Denna variant av bönen 

skiljer sig från den ”äldre” varianten av bönen. Den första skillnaden mellan den ”nya” 

varianten och ”den äldre”, ligger i dess språkliga uppbyggnad. Termer har bytts ut och 

översättningen som gjorts, är inte lika formell i språket utan en anpassning av bönen har 

gjorts till ett mer modernt samhälle. 100 

Det går även, i bönen Fader vår, att identifiera tanken om inkludering. I ”den nya ” 

versionen av bönen, uppfattar författaren till uppsatsen, att det gör att utröna ett av 

Svenska kyrkans skäl till publicering av förslaget 2016. Ett av skälen, var att de 

upplevde att nuvarande handbok inte var optimal dels rent språkligt, men också att den 

inte var så inbjudande och inkluderande som de ville. I den ”nya” varianten av bönen, 

talas det om ord som ”vår” och ”oss”. Speciellt ordet ”oss” tyder på att de vill försöka 

inkludera en större grupp människor än endast medlemmarna. 101 

 

En ytterligare skillnad vilket identifierats, ligger i dophandlingens inledning. Innan den 

faktiska dopakten, lyfter den tjänstgörande prästen en fråga till föräldrarna om dop är 

                                                 
99 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 199) och Svenska kyrkans 

utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del1” (sida 200)  
100 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

148)  
101 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

148)  
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något som de vill att deras barn ska bli en del av. 102 I 1986-års kyrkohandbok har 

formuleringen gjorts på följande sätt: 

”Vill ni/du att ert/ditt barn ska döpas till denna tro och leva med församlingen i Kristi 

gemenskap?” 103 

Och i 2016: ”Vill ni att ert barn ska döpas/vill du döpas till denna tro och vara en del av 

Kristi (världsvida) kyrka?”104 

Begreppet världsvida är något som sticker ut från tidigare ordningar. Att använda ett 

begrepp som världsvida, tyder också på en förändring i synsätt hos samfundet. Även här 

görs en tydlig markering för att beteckna samfundet som öppet mot andra människor. 

Det ger en bild av att de vill förändra sitt synsätt, att inte längre vara verksamhet för 

medlemmarna utan att även andra har rätt att få vara en del av verksamheten. 105 

Denna öppning med begreppet världsvida, har inte varit en del av 1986-års 

kyrkohandbok. Under 1986-års kyrkohandbok var fokus på att barnet skulle bli en del 

av församlingen, och där beskrivs det som att barnet ska, genom dopakten, få vara en 

del av församlingens verksamhet. ”Öppningen” mot andra kristna samfund, vilket 

förslaget 2016 vill framhålla, framkommer inte på samma sätt i 1986. 106 

 

Konfirmationsgudstjänst: Konfirmationsgudstjänster 1986 och 2016 uppvisar även de 

skillnader. En skillnad vilket kunnat identifierats, är att det i 2016-års ordning 

tillkommit ett moment, vilket inte finns representerat i 1986-års kyrkohandbok. 

Momentet benämns som doppåminnelse. Doppåminnelse var, likt kan identifieras under 

rubrik 3, ett moment, vilket har som syfte att just betona dopets roll för att hen ska 

kunna delta i konfirmationen. 107 Denna betoning görs, genom en text vilket även ska ha 

lyfts under hens dop. Men detta moment finns inte representerat i 1986-års ordning för 

konfirmation.  

Däremot är inte dopet ”bortkommet” under konfirmationen 1986. Utan där finns det 

inget specifikt moment som är benämnt doppåminnelse, men budskapet med dopet 

                                                 
102 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 158) och Svenska kyrkans 

utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 145)  
103 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 158)  
104 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

145)  
105 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

145)  
106 Svenska kyrkan (1986) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 158)  
107 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

168)  



  
 

 34 

framträder på andra sätt. Ett sätt det framkommer på är genom de olika bibelläsningarna 

vilket äger rum på flera ställen under en konfirmationsakt (se Matteus 28:16–20) 

Därigenom kanske de inte upplevde att ett speciellt ”påminnandemoment” var 

nödvändigt, eftersom att budskapet kommer fram på andra sätt. 108  

En ytterligare skillnad mellan 1986- och 2016 års konfirmationsakter, står att finna i det 

moment som konfirmanderna ”visar upp” sina kunskaper från året. I 1986-års 

kyrkohandbok beskrivs detta moment i termer av redovisning. När begreppet 

redovisning kommer upp, väcks tankarna direkt till någon form av uppvisande av 

kunskaper eller rent av ett förhör. Men i 2016-års förslag har en förändring av detta 

skett. Det är inte längre tal om ”redovisning”, utan nu beskrivs detta moment som en 

predikan. Denna språkliga förändring, från redovisning till predikan, gör att 

associationerna ”frångår” tanken om ett ”förhör”. Till att nu istället ha syftet att 

konfirmanderna kan gestalta detta på andra sätt, bland annat genom teatrar.  109 

 

Vigselgudstjänst: Vid en textanalys har det även identifierats skillnader även vad gäller 

vigselgudstjänster 1986 och 2016. Bland annat har det tillkommit delar när paret ger 

varandra löften. I 1986 får var och en, säga sina löften, och det får de i 2016-års ordning 

också. Men i 2016-års ordning är löftena en aning längre. Och anledningen till detta är 

att det lyfts in en ytterligare betoning i löftena, och detta i form av en betoning på 

vigselringarna. 110 

 

Begravningsgudstjänst: Likt övriga riter i 2016-års ordning, skiljer sig 

begravningsgudstjänsterna sig från 1986. Bland annat är det, likt vi kan identifiera ur 

kapitel 3, en förändring och därigenom en vilja att lyfta fram ”nya” varianter. Detta 

yttrar sig under en begravningsgudstjänst bland annat genom ett användande av just 

”nya” varianten av Herrens bön en av de större skillnaderna från 1986. I övrigt avseende 

är ritualen i sig starkt överensstämmande med 1986-års ordning. 111 

 

                                                 
108 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 186) och Svenska kyrkans 

utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 185)  
109 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

171)  
110 Svenska kyrkans utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 

188–189)  
111 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 206) och Svenska kyrkans 

utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 206)  
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4.3 Analys och Kyrkohandbokens förändringsprocess utifrån 
Rappaports ritualteoretiska perspektiv 

Under åren, har förändringar av Kyrkohandböcker vållat stor uppmärksamhet både i 

vanliga dagstidningar samt inom samfundet Svenska kyrkan. Under de senaste 30 åren 

har samfundet använt en kyrkohandbok, som gått under namnet kyrkohandbok 1986 

och för ett år sedan publicerades en potentiellt ny kyrkohandbok, vilket kallas 

kyrkohandbok 2016. Frågan som kan ställas är, varför den väckt så starka känslor?  

Varför blir, vad utomstående kan uppleva, små förändringar stora?  

 

Om en tillbakablick först görs till den kyrkohandbok som Svenska kyrkan använt de 

senaste 30 åren, nämligen 1986 års kyrkohandbok. Flera upplever att den fungerar bra 

fortfarande och att en förändring till 2016 inte är att föredra, i alla fall inte liturgiskt sätt. 

Sen kom då, under 2016-års förslag. Under rubrik 3 kunde vi identifiera, att detta 

förslag både väckt ris men samtidigt också ros. Vi har dels dem som tar starkt avstånd 

från förslaget med hänvisning till en stor definitionsproblematik. Bland annat 

identifierade Helena Edlund en stor definitionsproblematik i form av omdefiniering av 

bland annat Herren. Sedan har även definitionsproblematik lyfts av Svenska 

akademien.112 

 

Men varför är frågan gällande kyrkohandboken så starkt debatterad? En stark kritik som 

väckts är att diffushet blivit, vad som upplevs, starkt tydligt. Denna diffushet lyftes 

bland annat fram 2013, av Stefan Adolfsson. 113 Att det blir diffust och svårt att 

identifiera vilken väg Svenska kyrkan vill ta, kan väll inte bidra till en modern kyrka?  

Jag tror att, för att förslaget ska uppfattas som tydligare, behöver besluta vilken väg som 

de vill ta. Och samtidigt tror jag att det även måste funderas en del kring alternativ. Likt 

vi kunde se i kapitel 3, finns det flera varianter av stora delar av de olika 

                                                 
112 Teglund, Samuel (2016) ”Teologisk kritik mot kyrkohandboksförslag” 

http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-

kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/ (elektroniskt hämtad 2017-02-28) och 

Svenska Akademien (2016) ” Yttrande med anledning av förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 

del 1” http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/remissvar_kyrkohandboken.pdf (elektroniskt 

hämtad 2016-12-23)  
113 Adolfsson, Stefan (2013) ”Beredd till förlåtelse – en studie av nio inledningsord i 2012-års 

förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan” 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3363510&fileOId=3363511 

(elektroniskt hämtad 2016-12-19) (Sida 1–2, 32–34)  

http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/
http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/
http://www.svenskaakademien.se/sites/default/files/remissvar_kyrkohandboken.pdf
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3363510&fileOId=3363511


  
 

 36 

gudstjänstordningarna, och alla de alternativen bidrar, likt Adolfsson hävdade 2013, till 

en stark diffushet. 114 

 

4.4 Slutsatser 

 

Efter att ha arbetat med en undersökning av kyrkohandboken, kan flera slutsatser dras.  

Det har, genom undersökningen, klargjorts att stora likheter finns mellan de olika 

studerade missalena. De stora likheter, vilket kunnat identifieras, låg i dels 

begreppsanvändning av de olika delarna i gudstjänstordningarna. Men samtidigt kunde 

vi identifiera att det i 2016-års förslag skett en ändring av ordval, både vad gäller tillägg 

av ord och förändring av ord.  

 

Men frågan är varför en sådan, för utomstående, liten förändring kan göra en stor 

skillnad? Varför kan ett byte av ord väcka starka känslor?  

Efter att ha studerat Svenska kyrkan och deras kyrkohandböcker och potentiella förslag, 

kan jag dra slutsatsen att det faktiskt väcker känslor. Men som jag nämner tidigare tror 

jag att mycket har med definiering och förhållning till ritualer att göra. Är det, likt 

Rappaport hävdade i sin ritualteori, det vill säga att ritualer är något som frambringar ett 

deltagande i något. Eller att hen känner starkt för ritualen? 115   

Att då ändra på något som hen känner starkt för, till exempel en dopritual, innebär 

svårigheter. Hen ändrar på någonting som kanske har en stark religiös innebörd och 

kanske starka minnen som identifieras med just den ritualen och med de orden. Därmed 

blir det inte svårt att förstå, att förändringar kan väcka de kritiska känslorna, vilket vi 

bland annat kunde identifiera i Teglund och Jönssons artiklar. 116 

 

                                                 
114 Adolfsson, Stefan (2013) ” ”Beredd till förlåtelse – en studie av nio inledningsord i 2012-års 

förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan” 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3363510&fileOId=3363511 

(elektroniskt hämtad 2016-12-19) (Sida 1–2, 32–34) 
115 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) 

”Människor och makter 2.0 – en introduktion till religionsvetenskap” http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf (elektroniskt hämtad 2017-02-24) (sida 37–40)  
116 Jönsson, Sofia Lilly (2016) ”Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen” Ny kyrkohandbok kapar 

rötterna till traditionen http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen (elektroniskt 

hämtad 2016-12-19) och Teglund, Samuel Teologisk kritik mot kyrkohandboksförslag” 

http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-

kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/ (elektroniskt hämtad 2017-02-28) 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3363510&fileOId=3363511
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/
http://www.varldenidag.se/nyheter/teologisk-kritik-mot-kyrkohandboksforslag/Bbbpfa!Vzyd4KuavuWXGVaQJBKyqA/
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Efter att ha studerat både 1986 och 2016-års förslag, kan jag dra slutsatsen att frågan 

gällande kyrkohandböcker är starkt debatterad. Frågan som dyker upp, är hur ska frågan 

komma till lösning? Som det ser ut nu, upplever jag att det kan komma att ta tid att ett 

förslag blir till publicerad kyrkohandbok. Men det återstå att se, kommer förslaget bli 

till publicerad och använd kyrkohandbok i 2017 eller 2018? 

 

4.5 Diskussion  

I den här uppsatsen har jag genomfört en kvalitativ textanalys, med fokus på 

gudstjänstordningarna för dop, konfirmation, vigsel och begravning. För att kunna 

genomföra studien valde jag att använda mig av 1986-års kyrkohandbok och förslaget 

Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, som blev publicerat 2016 av Svenska 

kyrkan. För att författaren skulle ge läsaren en bild av den debatt som förslaget 2016 

väckt, har det i uppsatsen nämnts olika tidningsartiklar. Journalisten Sofia Lilly Jönsson 

och Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen, är en av de artiklar som nämndes. 

117 Artikeln har fyllt en roll i uppsatsen i och med att den bidrog med tankar kring hur 

ett litet urval av anställda inom Svenska kyrkan, uttrycker åsikter kring förslaget. Jag 

har, i uppsatsen, även lyft olika debattartiklar ur Kyrkans tidning, tanken och relevansen 

med dessa har varit att ge ett uttryck för hur åsikterna går kring Förslag 2016 i Svenska 

kyrkan idag. Samtidigt som artiklar är bra att använda, finns det samtidigt negativitet 

som kan riktas mot dem. Om en återblick görs till artiklarna som hämtades ur Kyrkans 

tidning. 118 

 

Att en kandidatuppsats, likt denna på temat Svenska kyrkan 1986 och 2016, använder 

sig av de debattartiklar som skrivits av personer som är involverade i Svenska kyrkan, 

kanske inte vid en första anblick kan anses konstigt. Uppsatsen har haft sitt fokus på 

Svenska kyrkan och genom att använda artiklarna därifrån, har varit relevant. Men 

samtidigt finns det en risk. För utomstående läsare, kan det verka som att jag favoriserar 

samfundet. Detta är absolut inte min avsikt. Att artiklarna som jag valt ut är just dem, 

                                                 
117 Jönsson, Sofia Lilly (2016) ”Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen” 

http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen (elektroniskt hämtad 2016-12-19) 
118 Jönsson, Sofia Lilly (2016) ”Ny kyrkohandbok kapar rötterna till traditionen”  http://www.svd.se/ny-

kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen (elektroniskt hämtad 2016-12-19)  

publicerad 2016-05-13, elektroniskt hämtad 2016-12-19 och Eriksson, Gunnar (2016)  

Red ut en sällan skådad röta http://www.kyrkanstidning.se/debatt/red-ut-en-sallan-skadad-rota 

publicerad: 2016-10-27, elektroniskt hämtad 2017-01-03  

http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
http://www.svd.se/ny-kyrkohandbok-kapar-rotterna-till-traditionen
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/red-ut-en-sallan-skadad-rota
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har att göra med, att jag till uppsatsen ville ge ”ett inifrån perspektiv”, vilket jag menar 

kan vara svårt att ge, om författarna inte var involverade i Svenska kyrkan.  

 

Källkritik, menar jag, är en viktig nyckel till att forskning på vad jag menar är ett 

korrekt sätt. Det är viktigt att när jag som student skriver, att tydligt kunna redogöra för 

vilket budskap min artikel vill tillhandahållas, vem artikeln listat som författare och 

vilken hemsida den publicerats på. Dessa frågor är något som hade behövt arbetas med 

mycket mer. Efter mina år på grund – och gymnasieskola samt under VFU-kurser, har 

det blivit klart för mig, att det behövs diskuteras och arbetas ännu mer med just 

källkritiken. Ett sätt att komma till rätta med problemet, med en bristande kunskap i 

källkritik, hade kunnat vara att redan under tidig ålder, får lära sig hur en urskiljning av 

författare, budskap etcetera görs. 119 Om vi ser till uppsatsskrivandeprocessen, så ser jag 

det som svårt, speciellt under perioderna när uppsatsskrivandet är som mest intensiv, att 

källorna inte influerar och påverkar var och en av oss. På ett eller annat sätt, kommer vi 

bli påverkade av de texter vi valt ut, de filmer vi analyserat och bilder etcetera. Men 

därför är det viktigt att vi är aktsamma.  

 

4.6 Vidare forskning  
 

Gudstjänstordningar och studier av enskilda moment i dessa, studerades redan 2013 av 

bland andra Stefan Adolfsson120. Vilken ingångsvinkel skulle vidare forskning på ämnet 

kyrkohandböcker ha? Ett tema som skulle kunna aktualiseras, är en större enkätstudie 

över åsikter bland medlemmar av Svenska kyrkan och deras inställning till 

förändringsprocesser inom Svenska kyrkan. Enkätstudien hade även kunnat appliceras 

på personal som arbetar i och omkring Svenska kyrkan. Här hade det varit aktuellt med 

att göra ett urval. Urval hade till exempel kunnat göras utifrån stift. Urvalet hade även 

kunnat avgränsas ytterligare, såsom att fokus läggs på ett fåtal församlingar. Risken 

med en studie, som endast har ett fåtal församlingar som respondenter, är att resultatet 

inte blir representativt. Det hade istället varit att föredra om fokus lades på att kartlägga 

                                                 
119 Lindgren, Karin (2017) ”Film lär de små att fråga”, Lärarnas tidning nummer 3 årgång 28  

120 Adolfsson, Stefan Beredd till förlåtelse – en studie av nio inledningsord i 2012 års förslag till 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3363510&fileOId=3363511 

publicerad 2013-01-16, elektroniskt hämtad 2016-12-19  

 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3363510&fileOId=3363511
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åsikter kring förändringsprocessen av Kyrkohandboken genom att studera åsikter bland 

stiften i stor utsträckning.  
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5 Sammanfattning 
 

Temat för kandidatuppsatsen i religionsvetenskap, har varit Svenska kyrkan och 

specifikt kyrkohandböcker. De utvalda kyrkohandböckerna som analyserats har varit 

Kyrkohandboken 1986 samt det förslag som Svenska kyrkan publicerade 2016 med 

titeln ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1”. För att avgränsa studien 

valdes fyra ritualer ut; dopgudstjänst, konfirmationsgudstjänst, vigselgudstjänst och 

begravningsgudstjänst.  

 

Frågeställningarna som jag arbetat efter i kandidatuppsatsen har varit:  

- Vilka likheter kan identifieras i missalet för 1986 och ”Förslag 2016” vad gäller 

dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst?  

- Vilka skillnader har kunnat identifieras i missalet för 1986 och ”Förslag 2016” 

vad gäller dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst?  

- Hur kan vi förklara Kyrkohandbokens förändringsprocess utifrån Rappaports 

ritualteoretiska perspektiv?  

 

Som teoretiska utgångspunkter valde jag att arbeta utifrån Rappaport och Laidlaws 

ritualteori, för att därigenom kunna besvara frågan gällande Svenska kyrkans 

förändringsprocess vad gäller kyrkohandböckerna. Rappaport framhöll en teori, om att 

ritual innefattar många olika delar. Jag valde här beskriva Rappaports resonemang 

utifrån liknelsen en tårta. När en kund går till konditoriet för att köpa tårtan, kan vi 

ibland bestämma vilka lager tårtan ska innehålla. Men oftast, väljer vi att ta konditorns 

expertis i beaktande.121 Detta såg vi även kunde beskriva ritual och ritualengagemang. 

När en individ deltager i en liturgi, såsom dopliturgin, har de möjlighet att välja vilken 

musik som ska spelas och liknande. I det stora hela, väljer föräldrarna att gå efter 

tjänstgörande prästs expertis. Genom detta, kommer sedan barnet att bli en del av en 

kontext, som hen tidigare inte varit. 122 

Undersökningen visade att likheter samt stora skillnader vad gäller missalet 1986 och 

Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, kunde identifieras.  

                                                 
121 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) 

”Människor och makter 2.0 – en introduktion till religionsvetenskap” http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf (elektroniskt hämtad 2017-02-24) (sida 37–40) 
122 Hornborg, Ann-Christine (2010) ”Ritualer” i Svensson, Jonas och Arvidsson, Stefan (red.) 

”Människor och makter 2.0 – en introduktion till religionsvetenskap” http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf (elektroniskt hämtad 2017-02-24) (sida 37–40) 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf
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Bland annat identifierades likheter vad gäller bibelläsningar som följt med under 1986 

och nu till det publicerade förslaget 2016. Sedan fanns det även likheter vad gäller att 

Fader vår och välsignelsen lyftes fram. Men samtidigt var det detta, likt vi kunde se i 

kapitel 4, som också skiljde de olika kyrkohandböckerna åt. 123 

 

En annan tydlig skillnad som framkommer i 2016-års kyrkohandboksförslag, är att nya 

begrepp lyfts in. Ett sådant begrepp kunde vi bland annat finna i dopgudstjänsterna (se 

kapitel 4). Begreppet som användes var ”världsvida”. Att använda begreppet, 

diskuterade jag, kunde vara ett knep som Svenska kyrkan använde på flera olika plan. 

Det kunde dels handla om att tydligt markera ett av de skäl de angav för att genomgå 

förändringsprocessen av kyrkohandboken. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 186) och Svenska kyrkans 

utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 185)  
124 Svenska kyrkan (1999) ”Den svenska kyrkohandboken I och II” (sida 186) och Svenska kyrkans 

utredningar (2016) ”Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1” (sida 185)  
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