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Sammanfattning  

Den 23 november 2017 beslutade kyrkomötet att anta en ny kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan. Vägen till beslutet har varit allt annat än rak, samtidigt som den återspeglat ett djupt 

engagemang, både inom och utanför Svenska kyrkan. De remissenkäter som skickades ut för 

att undersöka och utvärdera kyrkohandboksförslaget 2016 (KHF 2016) bestod till största 

delen av fasta frågor med fasta svarsalternativ. Remissenkätfrågorna kritiserades för att alltför 

starkt fokusera på brukarmöjlighet, inte innehållsmässiga synpunkter, varpå många 

spontanremisser skickades in. I dessa spontanremisser finns en ofantlig källa till varför 

kritiken mot kyrkohandboksförslaget varit så stor. 

 

En central utgångspunkt i framarbetandet med en ny kyrkohandbok har varit ett inklusivt 

språk. I spontanremisserna har inte något uttalat motstånd gentemot intentionen gått att finna, 

däremot pregnant kritik gentemot resultatet.  

Områdena som undersökts är det inklusiva språkets påverkan på teologi, liturgi och liturgisk 

musik, ekumenik, de många valmöjligheterna, pastoralteologisk funktion samt processen. 

Vidare har Officiella remissammanställningen (OR) studerats utifrån ett komparativt 

perspektiv. Hur återges spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter?  

Masteruppsatsen är en deskriptiv innehållsanalytisk granskning och en kvalitativ metod med 

kvantitativa inslag, utifrån en hermeneutisk forskningsansats har använts.  

 

Det inklusiva språket har påtalats gått från medel till självändamål. Konsekvensen anses ha 

blivit en betydande teologisk problematik (teologiska brister, teologisk otydlighet, teologisk 

inkonsekvens och/eller felaktig teologi i strid med Svenska kyrkans egna bekännelser) och 

språklig stilistisk kvalitetsförlust. Till de teologiska invändningarna hör bl.a. att KHF 2016 

anses medfört betydande konsekvens för gudsbilden, människobilden och 

frälsningsgärningen. Detta riskerar även få pastoralteologisk och ekumenisk konsekvens 

(distansering från världskyrkor i allmänkyrklig tradition, och brott mot ekumeniska 

överenskommelser, främst BEM). Vissa gånger upplevs ändringarna i vedertagna texter och i 

nytillkomna vara mer av ideologisk än teologisk karaktär. Vidare påtalas obalans mellan 

förnyelse och bevarande, för stora språkliga förenklingar mm.  

 

När det kom till liturgi, återfanns i spontanremisserna synpunkter på att liturgi och liturgisk 

musik bör ses som ett förkunnande, ett lärande och en levande tillbedjan. Om inte, riskerar 

dess relevans gå förlorad. Den bör inte ses som en lokal angelägenhet, inte heller utgå från 

vad som är inne just nu. Liturgi bör betraktas som ett kulturarv vilket förenar Svenska kyrkans 

med den världsvida kyrkan i allmänkyrklig tradition och med kyrko- och liturgihistorien.  

KHF 2016 påtalas bli en distansering från detta. Kyrkoåret levandegör teologin, men dess 

gestaltning riskerar nu gå förlorad, något som även haft en pedagogisk funktion för den 

enskilde gudstjänstdeltagaren. 

 

Av de granskade källmaterialet finns inget som tyder på något övergripande motstånd till en 

kyrkohandbok med flera valmöjlighetsalternativ. Däremot finns återkommande synpunkter på 
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att valmöjligheterna i KHF 2016 dels är för många till antalet, dels för innehållsmässigt 

distinkta.  Obalans mellan lokalt, regionalt och nationellt påtalas, vilket bl.a. riskerar kunna få 

allvarliga konsekvenser gällande delaktighet och igenkännande för den enskilde 

gudstjänstfirararen. Frågor gällande vad som framöver kommer bli Svenska kyrkans framtida 

gemensamma gudstjänst ställs tillsammans med oro för brott med den världsvida kyrkan. 

Detta riskerar i sin tur kunna få pastorala konsekvenser, såsom negativ påverkan på 

delaktighetsupplevelse hos gudstjänstfirande.  

 

Återkommande synpunkter i spontanremisserna är att grundorsaken ses härröra ur processen, 

en process vilken beskrivs som bristfällig och avsaknad av transparens. Den påtalas ha 

präglats av ovilja att ta till sig kritik, avsaknad av riktlinjer och expertkompetens, orimligt 

tidsperspektiv samt kritik mot remissenkätfrågeformuleringarna vilka ämnade undersöka 

möjlig brukbarhet, inte innehållsmässiga synpunkter. 

 

När det kommer till hur spontanremissernas synpunkter gestaltas i OR är i de fall en 

komparativ studie gått att genomföra, innehållsmässigt överensstämmande. Däremot är 

återgivelserna överlag ytterst minimerade och utspridda i OR, varpå många av de detaljrika 

innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna, på en rad olika områden när det gäller 

process och innehåll, förblivit nästintill osynliga.   
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Abstract  

On the 23rd of November 2017 the Church of Sweden´s General Synod adopted the new 

Church Handbook (Kyrkohandbok för Svenska kyrkan). The road towards the decision has 

been sided with criticism, but has at the same time revealed a deep commitment, both inside 

and outside the Church of Sweden. The Official Referral questionnaire that was sent out by 

the Church of Sweden (kyrkokansliet) to review and evaluate the proposal of the new 

forthcoming Church Handbook, mainly contained firm questions with firm answer 

alternatives. The questionnaire has been heavily criticized due to its focus on possibilities to 

use, not reflections on the proposal itself. Due to this, many Free Responses (spontanremisser) 

were sent in. They are a tremendous source of information to investigate why the new 

Worship Book has been so strongly criticized.  

This Master’s thesis aim to review and interpret The Free Responses’ reflections on the 

proposal of the new Church Handbook for the Church of Sweden (Kyrkohandboksförslaget 

2016). Of importance in the production of the new Church Handbook was to try to find an 

inclusive language to the liturgical texts. The main areas which have been examined are the 

inclusive language itself, its effect on theology, liturgical tradition, musical theology, 

ecumenism and its many options. The method used is mainly qualitative and the thesis could 

be described as a descriptive text analysis of The Free responses. The research also aims to 

review The Official Referral (Officiella remissamanställningen) from a comparative 

perspective: How does The Free Responses reflections replicate in the official document? 

The intention itself, trying to achieve a more inclusive language, the research has not been 

able to find any opposing on, only on the result. The inclusive language has according to The 

Free Responses resulted in negative consequences on theology, liturgy, ecumenism, language 

quality, and the many options (which aimed to free choices) are considered far too many and 

far to distinct. This may result in negative consequences for the worshipers, such as loss of 

feeling of participation. 

The main underlying cause to the criticism is considered to derive from the process, a process 

described as inadequate due to lack of transparency. 

 

When it comes to the comparative study between The Free Answers and The Official Referral 

it was recovered that the comments and reflecting in The Free Responses were vague and 

simplified. For someone who only take part of the The Official Referral will get an overall 

view that the positive and negative opinions are more or less of the same quantity which does 

not properly reflect reality. 
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1 Inledning  

 Introduktion/problemområde  
Debatten kring Svenska kyrkans nya kyrkohandbok har varit massiv. Pregnant kritik har 

riktats mot både Kyrkohandboksförslaget 2012 (KHF 2012) och det reviderade 

Kyrkohandboksförslaget 2016 (KHF 2016). Genomdrivandet av KHF 2016 har överlag 

försvarats med hänvisning till att förslaget haft brett statistiskt stöd, men samtidigt har 

debatten som förts i media, sakkunnigutlåtanden, namninsamlingar, vetenskapliga artiklar 

mm, vittnat om något helt annat. Vad är det som gör att kritiken är så stark trots en Officiell 

Remissammanställning (OR) som hänvisar till övervägande positiva svar?  

 

År 2006 återupptogs arbetet med framtagandet av en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 

ett arbete som kom att leda fram till KHF 2012 respektive 2016.  

När KHF 2012 presenterades möttes förslaget av, kanske till viss del oväntad, kritik. Det 

reviderades men kritiken avtog inte. Främst p.g.a. av att revideringarna mellan de båda 

förslagen ansågs vara ytterst minimala. Kritik mot att remissenkätfrågorna även denna gång 

varit alltför ledande kvarstod och kyrkokansliets svar, genom Ingegerd Sjödin, om att tidigare 

synpunkter tagits tillvara upplevdes inte stämma överens med hur KHF 2016 såg ut.1 

 

Mängder av debattartiklar, diskussioner, vetenskapliga artiklar mm har författats men i 

nuläget finns ingen forskning eller större undersökning som explicit granskar de 

innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna.  

Ovanstående resulterar i en önskan att på djupet granska dessa med syfte att skapa en 

helhetsbild över de innehållsmässiga synpunkterna till KHF 2016. Detta för att undersöka om 

den återgivna bilden från Svenska kyrkan, om ett brett stöd för KHF 2016, överensstämmer 

med innehållet i spontanremisserna. Eller ges där en mer komplex bild?  

I OR hänvisas till spontanremisserna, men överlag är det utfallet ur remissenkätsvaren som 

fokus ligger på. Mot den anledningen granskas i denna masteruppsats de innehållsmässiga 

synpunkterna i spontanremisserna, som de facto är det mest omfattande officiella källmaterial 

med synpunkter på KHF 2016 som finns att tillgå. 

  Ämnesval 
Granskning av andra omgångens spontantremisser till reviderade Kyrkohandboksförslaget 

2016 (KHF 2016). 

 Syfte  
Syftet med denna masteruppsats är att granska och kartlägga de innehållsmässiga 

synpunkterna i spontanremisserna till KHF 2016, samt att utifrån ett komparativt perspektiv 

undersöka hur motsvarande synpunkter återges i Officiella Remissammanställningen (OR). 

                                                           
1 Sjölin Ingegerd (präst, teol. dr) teologisk sekreterare i den operativa projektledningen.  

Sjölins svar är hämtat från den officiella chatt med representanter från revisionsgruppen om 

kyrkohandboksarbetet från 2016-12-16. 
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  Frågeställningar 
Ovanstående syfte har avgränsats och brutits ner i följande frågeställningar: 

  

Undersökningens första del:  

* Vad har varit utmärkande för synpunkterna på det inklusiva språket som kan kopplas till 

teologi, ekumeniskt- och kyrkohistoriskt perspektiv samt pastoralteologisk funktion? 

* Vad har varit utmärkande för synpunkterna på liturgi och liturgisk musik (dess uppgift och 

funktion)?  

* Vilka synpunkter har varit utmärkande på mängden alternativ KHF 2016 bereder utifrån 

teologiskt och pastoralt perspektiv? 

*Vad har varit utmärkande för synpunkterna på själva processen utifrån ovanstående 

frågeställningar samt hur tidigare synpunkter tagits tillvara? 

 

Undersökningens andra del:  

* Hur återges de innehållsmässiga synpunkterna utifrån ovanstående frågeställningar i OR?  

* Vilka likheter och skillnader återfinns mellan spontanremissernas kommentarer och OR? 

 Avgränsningar 
Att studera både första och andra omgångens spontanremisser hade varit mycket intressant, 

men det arbetet skulle bli alldeles för omfattande. Samtidigt ger andra omgångens 

spontanremisser en god inblick i den första, då många hänvisningar till dessa sker. 

Anledningen till att valet föll på granskningen av andra omgångens spontanremissvar, dvs 

synpunkter gällande KHF 2016, är att det är detta förslag (om än med ytterligare revideringar) 

som kom att läggas fram till kyrkomötet 2017.  

 

En annan avgränsning som behövts göras är gentemot de fasta 

remissvaren/remissenkätsvaren. Den komparativa delen av denna undersökning kommer 

enbart ske mot OR, inte hela primärkällmaterialet avseende remissvaren (dvs första 

omgångens remissenkätsvar till KHF 2012 respektive KHF 2016).  

Då remissfrågenkäten som huvudsakligen legat till grund för OR bestod av fasta 

frågeställningar kommer arbetets komparativa del enbart ske utifrån de återkommande 

synpunkter i spontanremisserna och hur dessa återges i OR. Analys av OR i sig kommer ej 

innefattas (framarbetningsprocess, urvalsmetod m m). 

 

När det kommer till de mer ämnesdisciplinmässiga avgränsningarna är det kyrkohistoriska 

och/eller historiskt teologiska som är utgångspunkten för granskningen av de 

innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna, på upptäckandet av återkommande 

mönster samt eventuella större avvikelser från dessa. Detta innebär att när det kommer till de 

pastorala synpunkterna, gällande t ex igenkännandet, är det som kan kopplas till teologi eller 

kyrkohistoria som kommer att beröras. Detsamma gäller liturgi och liturgins funktion, 

sakramentssyn, ekumenik mm vilket är intimt sammanvävt med t.ex. ecklesiologi.2 Samtidigt 

                                                           
2 Bexell (1996) s 108-109 
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bör betonas att strikta disciplinavgränsningar är omöjliga då dessa gränsdragningar i praktiken 

är ytterst diffusa.  

 

Utanför denna undersöknings ram faller även analys av huruvida synpunkterna i 

spontanremisserna kan anses korrekta eller inte utifrån systematiskt, exegetiskt eller uttalat 

ecklesiologiskt perspektiv. Däremot kommer de innehållsmässiga synpunkterna, i 

resultatdiskussionsdelen/analysdelen, sättas i kontext till kyrkohistoria- och historisk teologi, 

tidigare forskning och diskussionen om kyrkans inre sekularisering. Men denna masteruppsats 

är inte en systematisk teologisk granskningsundersökning om synpunkterna i sig kan anses 

adekvata, eller om de kyrkohistoriskt teologiska debatterna eller traditionen haft rätt. Samma 

förhållningssätt intas gällande bibeltolkning och Svenska kyrkans bekännelseskrifter. 

Hänvisningar och kopplingar till bl.a. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, trosartiklar, 

ekumeniska överenskommelser (däribland BEM- dokumentet), Bibel 2000, kyrkoordning, m 

fl kommer vara återkommande, men separata studier och analyser av dessa dokument i sig 

ligga utanför arbetets ram. Detsamma gäller de båda kyrkohandboksförslagen KHF 2012 och 

KHF 2016 som egenkälla. 

 

Kyrkans inre sekularisering kommer att beröras, däremot diskussion och analys om vad det 

innebär att vara kyrka utifrån ecklesiologiskt perspektiv, luthersk kyrkosyn och det teologisk- 

filosofiska resonemanget om vad som består bortom tid och rum kommer lämnas utanför 

arbetets ramar.  

 

Undersökningen kommer vidare ej att anlägga ett genusperspektiv utifrån vem som sagt vad, 

inte heller kartlägga eventuella lokala svarsskillnader. Båda dessa områden hade varit 

intressanta att granska men uppgiften skulle då bli för omfångsrik för denna masteruppsats. 

Däremot återges om det är en institution som avgett visst svar, t ex Svenska Akademien, då så 

återkommande återkopplingar till dessa skett under hela kyrkohandboksdebatten.  

 Val av teoretiskt perspektiv   
I avsnitt 1.6 – 1.9 kommer teoretisk och metodisk ansats gås igenom (för övrig disposition se 

1. 10 Disposition) där syftet är att presentera och finna applicerbara verktyg för att uppnå 

masteruppsatsens syfte.  

 

Inom den teologiska debatten kan en innehållsmässig förskjutning skönjas. I sig är detta inget 

sensationellt. Kristendomen varken har uppstått eller existerat i ett vakuum. Men den 

inomkyrkliga förskjutningen som ägt rum inom Svenska kyrkan de senaste årtiondena har 

resulterat i diskussioner om huruvida den kontextuella anpassningen i vissa avseenden blivit 

så stor att gränsdragning till om förskjutningarna resulterar i ett frångående av förkunnande av 

kristen tro.3 Ibland talas det om Svenska kyrkans inre sekularisering. I denna diskussion går 

att ställa frågan om det med hermeneutikens hjälp skulle vara möjligt, rent teoretiskt, att tolka 

                                                           
3 Men kristen tro avses i detta sammanhang i enlighet med Bibel, trosbekännelser och övriga av Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter. 
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hela den kristna kyrkans historia enbart utifrån samtidsrelativism och därigenom möjliggöra 

för rättfärdiggörande av nästintill vilken anpassning som helst?  

Denna innehållsförskjutning går att skönja i bl.a. forskning och vetenskapliga artiklar. Där 

återspeglas en övergång från en tydlig kristen proklamering, med utgångspunkt i en 

Kristuscentrerad frälsningslära, till ett mer allmänmänsklig själavårdande innehåll där 

subjektet (jag) och samtiden blir utgångspunkten.4 Det teologiska och det pastorala har 

historiskt, om än i olika grad, ansetts gå hand i hand, medan frågor nu alltmer väckts om 

huruvida det teologiska mer och mer fått en tillbakaskjuten roll och det pastoralt 

själavårdande mer omvandlats till en allmänmänsklig omsorg. Frågan som lyfts är huruvida 

de två linjerna kompletterar varandra eller om det allmänmänskliga perspektivet dominerar på 

bekostnad av det uttalat kristna. Denna förskjutning går att skönja i bl.a. 

begravningssamanhang (griftetal), kyrkomusik (syn på psalmer, förrättningsmusik), 

predikningar mm. Detta är något bl.a. Bexell tar upp i Griftettalets syfte och funktion i 

homiletikhistoriskt perspektiv (1998) och som även återspeglas i forskning av Evertsson 

(2002) och Aggedahl (2003) gällande begravningar (se vidare 1. 13 Tidigare forskning).5 

Under de senaste årtiondena har frågor väckts kring om ett uttalat kristet budskap, i såväl tal 

som psalmer, vid t ex begravningsgudstjänster, kan upplevas hotfulla och hindrande för de 

sörjande och därav kanske bör väljas bort. 

Kyrkans inre sekularisering är även något som behandlas i Edgardhs Gudstjänst i tiden 

(2010).6 Där problematiseras bl.a. begreppet sekularisering, hur det selektiva urvalet blivit allt 

större i och med att religion allt mer tenderat uppfattas som en privatsak, förskjutningar från 

obligatorium till valfrihet mm.7 Individen väljer själv de delar av t ex kyrkan som passar just 

denne. Edgardh skriver att utvecklingen gått från att kyrkan haft makt över individen till att 

individen har makt över kyrkan.  

Brodd tar även han upp kyrkans framväxt och fortlevnad i förhållande till samtidsanpassning 

(i allt från politik till kultur).8 När Brodd beskriver kyrkovetenskap talar han om ett 

tvärvetenskapligt ämne vilket kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt gentemot andra 

ämnesdiscipliner. Detsamma gäller renodlad kyrkohistoria. Jarlet påpekar behov av specifika 

kyrkohistoriska teorier särskilt när det kommer till generalisering och skapandet av nya 

kyrkohistoriska sammanhang, men även ifrågasättandet av sammanhang vilka tidigare tagits 

för givna.9  

Bexell talar om kyrkohistoria som en teologisk disciplin, vars uppgift är att försöka undersöka 

och förklara kyrkan som en historisk företeelse, en konkret aktör, vilken existerat i relation till 

samhället.10 Tyvärr har kyrkohistoria marginaliserats. Sett ur internationellt perspektiv har 

                                                           
4 Bexell Oloph, Griftettalets syfte och funktion i homiletikhistoriskt perspektiv (1998) Tro och tanke 1998:6 
5 Aggedal Jan-Olof: Griftetalet mellan trostolkning och livstydning Lund (2003) Arcus Förlag 

Evertsson, Anna J: Gå vi till paradis med sång – Psalmers funktion i begravningsgudstjänster, Malmö (2002) 

Arcus Förlag 
6 Edgardh Ninna: Gudstjänst i tiden - Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 Halmstad (2010) Arcus förlag 
7 Edgardh (2010) s 37, 41, 106-107  
8 Brodd Sven-Erik: Ecklesiologi och ecklesialitet Kyrkovetenskap ur dagens uppsalaperspektiv tryckt i Bexell 

Oloph: Kyrkovetenskapliga forskningslinjer (1996) Studentlitteratur 108-111   
9 Jarlet Anders: Teori och empiri i kyrkohistorien Kyrkohistoria – Perspektiv på ett forskningsämne 

(Konferenser 70) Motala (2009) Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvitets Akademien s 71-77 
10 Bexell Oloph: Kyrkans ansvar för sin historia Kyrkohistoria – Perspektiv på ett forskningsämne (Konferenser 

70) Motala (2009) Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvitets Akademien s 79-86 
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den en svag ställning vid svenska universitet.11 Rubensson menar att detta gäller hela det 

historiska perspektivet på teologi. 

 

Studerandet av innehållsförskjutningar, kyrklig sekularisering, kyrkans framväxt och 

fortlevnad mm kan ha sin utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv. För den som använder 

sig av deduktiv teori ligger utgångspunkten i en teori/tes vilken sedan genom data önskas 

verifieras. Den som istället utgår från en induktiv metod låter datan skapa teorin. Den 

sistnämnda blir mest applicerbar på denna masteruppsats.  

Även om uppsatsförfattaren anar att källmaterialet (spontanremisserna) innehåller en stor del 

kritiska synpunkter ligger inte utgångspunkten för granskningen i att bekräfta eller förkasta 

detta, utan den kvalitativa analysen kan beskrivas som förutsättningslös.12 Uppsatsförfattaren 

har ej studerat datan (spontanremisserna) före granskningsarbetets inledning. 

Hermeneutik är en vetenskapsfilosofisk teoritradition som skulle kunna sammanfattas med 

studiet av förståelse och hur vi bör gå tillväga för att uppnå förståelse.13 Sambandet mellan 

del- och helhetsperspektivet är signifikant och kvantitativ data kan bidra till ökad 

tolkningsförståelse.14 Hermeneutik härrör f.ö. från grekiskan med betydelsen tolkning av 

bibliska texter, men genomgick under 1800-talet en systematisk utveckling och idag kan 

begreppet i princip likställas med allmän tolkningslära.15 Wallén skriver att hermeneutiken 

ämnar uppmärksamma i vilken kontext texten uppkommit men även vilken situation 

mottagaren befinner sig i.16  

I denna masteruppsats kommer en induktiv metod med deduktiva inslag användas för 

genomförandet av en deskriptiv och komparativ samtidskyrkohistorisk studie utifrån ett 

hermeneutiskt förhållningssätt till källmaterialet (se vidare 1.9 Val av metod och 

metoddiskussion).  

 Tolkningsaspekter  
All forskning är tolkning av data. Alla har vi våra medvetna, eller omedvetna, förhållningssätt 

till källorna. Det kan gälla allt utifrån vardagligt umgänge med dessa eller liknande källor, till 

tidigare förvärvade kunskaper som påverkar tolkningen. Varje forskare/författare behöver 

vara medveten om sitt eget förhållande till både forsknings/undersökningsuppgiften som till 

materialet denne kommer arbeta med. Grenholm skriver att det är av vikt att 

forskaren/undersökaren är medveten om sin kulturella och sociala förutsättning utifrån vilken 

                                                           
11 Rubensson Samuel: Kyrkohistoria och teologi Kyrkohistoria – Perspektiv på ett forskningsämne (Konferenser 

70) Motala (2009) Kungl. Vitterhets. Historie och Antikvitets Akademien s 13-22 
12 Olsson Henny, Sörensen Stefan: Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv Stockholm 

(2011) Liber s 100 
13 Lunds Universitet: Vetenskapsteori Tolkande vetenskaper - Hermeneutik 

https://www.fil.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FTEA12/20122/Vetenskapsteori8.pdf [2019-

03-05] 
14 Olsson/Sörensen (2011) s 164 
Eklund Gunilla: Hermeneutik [2016] Åbo Akademi: 
https://www.vasa.abo.fi/users/geklund/...17/Hermeneutik.pdf [2019-03-05] 
15 Andersson Sten: Om positivism och hermeneutik- en introduktion i vetenskapsteori, Lund (2014) 

studentlitteratur s 19, Wallén Göran: Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Lund (1996) Studentlitteratur s 33 
16 Wallén (1996) s 33-34 

https://www.fil.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FTEA12/20122/Vetenskapsteori8.pdf
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denne nalkas källorna, och Rudolf Bultmann förklarar att det inte handlar om eliminerande av 

förförståelsen.17 Samtidigt påtalar Wallén att en forskare skall hålla sig objektiv utifrån att 

inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar.18 

Denna medvetenhet resulterar i uppmärksamhet av den s.k. hermeneutiska processen och 

betydelsen av att tydliggöra hur tolkande av källorna rent metodmässigt gått till. Förståelse 

inom hermeneutiken innebär vad författarens avsikt med texten är, vad denne uttrycker i 

texten och vad texten uttrycker för en specifik målgrupp.19 Vidare är ofta upprepad 

oförbehållsam läsning essentiell, att studera det empiriska materialet med en genuin 

nyfikenhet men fullt medveten om sin egen kontext och förförståelse.20 Samtidigt kan 

förtrogenheten med ämnet och kontexten vara en tillgång. Den kan öka förståelsen och även 

innebörden av något som annars kunnat te sig obegripligt och därav förbisetts, något som blir 

relevant för denna masteruppsats. Inte heller inom det hermeneutiska postulatet existerar 

förutsättningslös kunskap.21 Mot denna bakgrund, förförståelsens essentiella roll inom 

hermeneutisk tolkning, kommer en mer omfattande bakgrundsdel vara en del av detta arbete. 

Källmaterialet härleds ur ett sammanhang. 

 

Sett till uppsatsförfattarens kontext är denne anställd inom Svenska kyrkan sedan närmare tio 

år och har under denna tid kontinuerligt tjänstgjort vid gudstjänster och kyrkliga handlingar 

varpå kyrkohandboken är ett av arbetsredskapen. Vidare finns en nästintill livslång erfarenhet 

av kontinuerligt gudstjänstfirande i egenskap av privatperson och som 

kyrkohistoriestuderande. Mot denna bakgrund har kyrkohandboksprocessen följts noggrant. 

Dessa glasögon är omöjligt för författaren att göra sig helt fri från.  

Detta resulterar i att uppsatsförfattaren, under hela arbetsprocessen, påminner sig om att 

enbart återge vad källorna faktiskt säger, inte vad de skulle kunna säga eller vad författaren 

tror de säger (se vidare 1. 9 Val av metod och metoddiskussion). Samtidigt ämnas 

källmaterialet bemötas med genuin lyhördhet och nyfikenhet. Detta bl.a. genom att läsas flera 

gånger för att lägga de egna glasögonen åt sidan, uppnå materialförtrogenhet och därigenom 

upptäcka fler detaljer, mönster och samband.  

Syftet är att undvika att fastna i antigen det dogmatiska sanningsanspråksperspektivet eller det 

relativistiska. I det förstnämnda blir forskaren så ivrig att läsa mellan raderna att denne 

faktiskt inte ser vad som faktiskt står.22 Detta kan t ex bli aktuellt vid drivandet av en tes där 

det som ej passar in förkastas eller tillskrivs mindre betydelse. Motsatsen till det dogmatiska 

förhållningssättet är det relativistiska. Där blir allt beroende på hur man ser det, allt blir 

relativt, och i princip går inget att konstatera. Ingendera av dessa två i renodlad form bli 

applicerbar i denna masteruppsats, då syftet inte ligger i att genom källmaterialet bekräfta 

                                                           
17 Bultmann Rudolf: Hermeneutikens problem. Sandelin Karl-Gustav, Lundell Gunn/Clece Fredric (red.) 

Texten– Tolkaren– Talet. Fyra hermeneutiska modeller Åbo(1993) Åbo Akademi s 70  

Grenholm Carl-Henric (red.): Metoder för teologer: En handledning för religionsvetenskapligt studium Lund 

(1981) studentlitteratur (1981) s 65-67 
18 Wallén (1996) s 27 
19 Lunds Universitet: Vetenskapsteori Tolkande vetenskaper - Hermeneutik 
https://www.fil.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FTEA12/20122/Vetenskapsteori8.pdf [2019-03-05] 
20 Fejes Andreas & Thornberg Robert (red): Handbok i kvalitativ analys Stockholm (2009) Liber s 62-80 
21 Olsson/Sörensen (2011) s 179 
22 Jarlet (2009) s 71-77 

https://www.fil.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FTEA12/20122/Vetenskapsteori8.pdf
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eller förkasta en befintlig teori/tes, inte heller värdera eller validera de innehållsmässiga 

synpunkterna, utan deskriptivt återge vad dessa de facto säger. 

 

Detsamma gäller att inte ta någon hänsyn till huruvida uppsatsförfattaren själv må 

sympatisera med källmaterialets innehåll eller ej. Grenholm, Bultmann och Walléns 

tankegångar blir ytterst applicerbara metodverktyg (se vidare 1. 9 Val av metod och 

metoddiskussion). 

 Källmaterial och källproblematik 
Huvudkällor för denna masteruppsats har varit andra omgångens spontanremisser KS 

2015/1245:5 och KS 2015/1245:272: totalt 163 (272 diarienummer); den Officiella 

Remissammanställningen (OR) från kyrkokansliets 2016, KS 2015/1245, Svenska kyrkans 

utredningar, kyrkomötesprotokoll, samt Förklaringar till förslag Kyrkohandbok för Svenska 

kyrkan 2012/2016 (Bakgrund – process, beslutsgång, tillvägagångssätt skildras). 

Därtill kommer bl.a. Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Kyrkohandboken 1986, 

Kyrkohandboksförslaget 2012 och Kyrkohandboksförslaget 2016. 

 

Bakgrundsdelen bygger på SKU, kyrkostyrelseprotokoll, vetenskapliga artiklar eller andra 

debattartiklar med hög tillförlitlighet och övriga källor (t ex uttalanden från tidigare 

involverade i handboksarbetet). Kritik, främst gentemot SKU Förklaringar till Kyrkohandbok 

för Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans hemsida, kommer presenteras.   

 

Som alltid när det kommer till källor är det en central uppgift att ta reda på källornas 

autenticitet och skick. I detta fall föreligger ingen anledning att misstänkta varken 

autenticitetsproblematik eller att källorna skulle vara i försämrat skick (t ex att delar kan gått 

förlorade). Spontanremisserna är s.k. avsiktliga primärkällor som är diarieförda.23 

Diarienummer på spontanremiss överensstämmer med befintlig diarielista.  

 

Spontanremisserna är i nuläget den källa där de mest omfattande dokumenterade 

synpunkterna (pos/neg) kring hur man egentligen uppfattar KHF 2016 finns. Därav 

anledningen till att dessa kommer var arbetets huvudkälla. Om enbart OR studerats hade det 

varit svårt, för att inte säga omöjligt, att finna de reella synpunkterna på KHF 2016. Detta då 

OR bygger på remissvarsenkäterna, i vilka ytterst begränsad möjlighet till fritext fanns. I 

övrigt är remissenkätsvaren begränsade till de fastslagna remissenkätfrågorna. 

Remissenkätfrågorna till KHF 2012 respektive KHF 2016 har kritiserats starkt utifrån att de 

inte primärt var ämnade att undersöka synpunkter på förslaget i sig utan på möjligheten att 

fira gudstjänst utifrån förslaget. Problematik med fastslagna frågor berörs även av bl.a. Holme 

och Krohn Solvang i forskningsmetodiska sammanhang.24  

 

Något som behövs has i åtanke vid tolkandet av spontanremissvaren, men även OR, är att 

upphovspersonerna till källorna egentligen inte otvetydigt kan veta hur gudstjänstbesökarna 

                                                           
23 Bell Judith: Introduktion till forskningsmetodik Lund (2006) Studentlitteratur s 125-126 
24 Holme Idar Mange & Krohn Solvang Berit: Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder 

Lund (2012) Studentlitteratur s 83 
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upplever de olika momenten de skriver om, t ex vid hänvisning om delaktighet, igenkännande 

och pastoral omsorg. I vissa fall hänvisas till konkreta återgivna upplevelser, men överlag rör 

det sig troligen om generella antaganden, vilka i sig kan vara korrekta, då många baseras på 

flerårig erfarenhet. Samtidigt påverkas gudstjänstbesökarens upplevelse av diverse faktorer 

såsom livserfarenheter, kontext (kyrklig förtrogenhet, fromhetstradition mm), ålder, ursprung, 

mm. Detta då människans receptionsförmåga inte är statisk. Men det är av vikt att ha i åtanke 

att spontanremisserna inte är akademiska skrifter.  

Som nämnts tidigare är det inom hermeneutiken av vikt att uppmärksamma i vilken kontext 

en text uppkommit, i detta fall som en följd av KHF men lika viktigt är att uppmärksamma 

spontanremissförfattarens och gudstjänstfirarens situation, vilken inte nödvändigtvis är 

densamma.25  

Medvetandegörandet av källors syfte, omständigheter, dess upphovsmäns bakgrund mm är 

något Bell tar upp gällande intern granskning av källor.26 När det gäller OR bör läsaren 

givetvis ställa sig frågan om syftet t ex kan vara att få KHF 2016 att gå igenom vid 

Kyrkomötet, dvs kan detta påverka hur inkomna remissvar presenterats? Och när det kommer 

till spontanremisserna, finns större benägenhet att skicka in en spontanremiss hos den som har 

kritiska synpunkter att framföra än för den som vill lyfta fram positiva? Förefaller risk för att 

spontanremisserna får kritiken att se mer framstående ut än vad den egentligen är?  Samtidigt, 

blir de innehållsmässiga synpunkter i sig i så fall per automatik av mindre värde?  

 Val av metod och metoddiskussion  
Då utgångspunkten för denna masteruppsats är tematisk innehållsanalytiskt deskriptiv och 

komparativ, har arbetet primärt sin utgångspunkt i kvalitativ undersökningsmetod utifrån en 

hermeneutisk ansats. Tyngdpunkten ligger på vad som sägs, inte hur många gånger. Samtidigt 

kommer kvantitativa inslag vara en del av granskningen då statistiska iakttagelser 

uppmärksammas i och med identifieringen av återkommande synpunkter. Men de kvalitativa 

inslagen kommer primärt ha en kompletterande uppgift för att underlätta och ge stöd för en 

skälig tolkning, det statistiska fördjupar tolkningsmöjligheterna.27 

 

Den teoretiska utgångspunkten ligger i det konkreta källmaterialet (konkreta situationen). 

Själva datan, texten, är utgångspunkten för tolkningen. Syftet ligger således inte i att genom 

källorna bekräfta en tes/teori utan istället i att granska och analysera vad källorna, de facto, 

säger och utifrån dessa skapa en helhetsbild och dra generella slutsatser.28 Samtidigt bör 

betonas all tolkning sker utifrån vår förkunskap och förförståelse. För att undvika att fastna i 

den hermeneutiska cirkeln kommer inte eventuella följdfrågor undersökas utifrån att ny 

förståelse resulterar i förförståelse för kommande tolkning.29 

 

Undersökningsdelen (resultatdelen) kommer vara tvådelad och därav även metoden.  

                                                           
25 Wallén (1996) s 34 
26 Bell (2006) s 131-132 
27 Bell (2006) s 129, Eklund (2016)  
28 Wallén (1996) s 47-48 
29 Andersson (2014) s 19, Wallén (1996) s 33 
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I den första delen (spontanremissgranskningen) genomförs först en översiktsläsning vars syfte 

är tvådelat. Dels ämnas källmaterialförtrogenhet uppnås genom tematisk kartläggning av 

källmaterialet (spontanremisserna) utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar, dels ämnas 

en kategorisering av synpunkternas innehåll genomföras. Bryman skriver att det viktigaste för 

en forskare är att ta ställning till hur insamlad data skall bearbetas.30 Utifrån arbetets 

avgränsningar som tidigare presenterats kommer ingen kodning utifrån kön, ålder, geografisk 

område mm att göras, utan istället ämnas, efter upprepad närläsning, upptäckandet av 

framträdande innehållsmässiga återkommande tematiska mönster och eventuella avvikelser 

utifrån de olika frågeställningarna sökas.  

 

Då utgångspunkten för granskningen således inte ligger i att finna data som eventuellt kan 

bekräfta eller motsäga en tes kommer inga explicita koder användas vid översiktsläsningen 

utan de återkommande innehållsmässiga områdena i källmaterialet (spontanremisserna) utgör 

grunden för den tematiska kategoriseringen. Då all data (spontanremisserna) i detta fall 

explicit berör KHF 2016 blir det ej aktuellt att först selektera fram vad som i källmaterialet 

berör undersökningsområdet. I denna masteruppsats kan sägas att den öppna respektive 

selektiva kodningen till viss del vävts samman. I den öppna kodningen söker forskaren finna 

svar på de öppna frågeställningarna, i detta fall uppsatsens syfte, genom identifiering av 

begrepp samt substantiva koder, men då allt material just består av innehållsmässiga 

synpunkter vävs den selektiva kodningsprocessen in direkt i själva tematiseringsprocessen.31 

Vid den tematiska kategoriseringen (selektiva kodningen) har först uppsatsens 

frågeställningar varit ledande där koderna rört det som i källmaterialet kan kopplas till 

inklusivt språk, pastoral teologisk funktion, liturgi och liturgisk musik samt de många 

valmöjligheterna/mängden alternativ förslaget rymmer. Ur denna process kunde så ett nytt 

återkommande område identifieras, nämligen processen. Mättnaden i kodningen anses nås när 

det ej längre finns möjlighet att finna något nytt i datan som går att placera in i de olika 

tematiska kategorierna.  

Utifrån denna kategorisering, baserad på återkommande synpunktsområden, har innehållet 

studerats på djupet utifrån vad som sägs, inom de olika tematiska områdena, däremot inte vem 

som framfört vad. Genom denna innehållsanalys har fler underkategorier framträtt inom de 

olika huvudområdena.  

 

Efter översiktsläsningen och den tematiska kategoriseringen kommer de innehållsmässiga 

synpunkterna i spontanremisserna gås igenom både på bredden och på djupet utifrån 

kvalitativ metod.32 Denna innehållsmässiga granskning är således en hermeneutisk process 

d.v.s. tolkningen i sig blir den huvudsakliga forskningsmetoden. Då många spontanremisser 

på ett eller annat sätt återkopplar till vad det är att vara kyrka, samt till Svenska kyrkans 

identitet, kommer en hermeneutisk forskningsansats utifrån vad spontanremisserna anser att 

vara kyrka betyder bli aktuell. Med hermeneutisk forskningsansats avses här att det är 

                                                           
30 Bryman Alan: Samhällsvetenskapliga metoder (2011) Liber 
31 Olsson/Sörensen (2011) s 181, 185  
32 Holme & Krohn (2012) s 87-88 



18 
 

tolkningen som blir analysredskapet för förståelsen av företeelsen.33 Det som söks i 

sammanhanget är produktiva sätt att förstå företeelser, inte finna en slutgiltig sanning. Detta 

leder även till att viss tvärvetenskaplig ansats kommer finnas då t ex den liturgivetenskapliga 

textdelen inte är avskild från den renodlat teologiska eller historiskt teologiska. Detsamma 

gäller språkvetenskap, då det är med språket som medel teologi förmedlas och även tolkas av 

gudstjänstbesökaren.  

Samtidigt kommer ett mer deskriptivt förhållningssätt till källornas innehåll hållas i den 

aspekten att återge vad de säger.34 Uppsatsförfattaren kommer således inte i 

granskningsarbetet värdera de innehållsmässiga synpunkterna, varken från fakta eller 

åsiktsperspektiv, utan återge dem, något som även kännetecknar det positivistiska 

förhållningssättet.35  

Spontanremisserna innehåller en hel del teologiska termer vars innebörd inte alltid är 

utskriven, detta då spontanremissförfattaren vet att denne skriver till personer väl förtrogna 

med denna terminologi. Detsamma gäller t ex begreppet delaktighet. I flertalet fall rör det sig 

om så allmänt vedertagna termer att någon direkt innebördsproblematik inte förekommer, 

men det finns även begrepp som kan brukas och förstås olika. I dessa fall kommer 

uppsatsförfattaren använda sig av rimlighetshetsprincipen och generositetsprincipen.36 

Rimlighetsprincipen innebär ett följande av vedertagna regler gällande språk och innebörd, 

generositetsprincipen att den maximalt sakliga och logiskt sammanhängande tolkningen väljs. 

Här handlar den hermeneutiska uppgiften om att genom tolkande försöka förstå textinnehållet.  

I uppsatsens andra del ämnas ovanstående sammanställningsresultat ställas gentemot OR för 

en komparativ studie. Inte heller här kommer det exakta antalet vara det som står i fokus, för 

varken undersökning eller analys, utan hur återgivelserna ser ut. Stämmer innehållet i de båda 

källorna någorlunda överens? Vilka likheter och skillnader återfinns?  

 

Frågeställningen Vad har varit utmärkande för synpunkterna på själva processen utifrån 

ovanstående frågeställningar? var från början inte tänkt att undersökas. Men efter att cirka 

hälften av spontanremisserna gåtts igenom utkristalliserade sig ett mönster; nästintill var och 

varannan hade tämligen detaljerade synpunkter på arbetsprocessen med direktanknytning till 

såväl KHF 2016 som till denna masteruppsats övriga frågeställningar. 

 

Överlag kan konstateras att det varit mycket svårt att genomföra den komparativa 

granskningen mellan spontanremisserna och den Officiella Remissammanställningen (OR). I 

spontanremisserna har fria synpunkter varit utgångspunkten, medan OR bygger på 

                                                           
33 Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademien: http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml [2019-

05-11] 
34 Sallnäs Eva- Lotta Beteendevetenskaplig metod. Vetenskapliga grundbegrepp Kungliga Tekniska Högskolan 

KTH: http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf [2019-06-16] 

 ForskningPågår.se: http://www.forskningpagar.se/deskriptiva-studier/ [2019-06-16] 
35 Andersson (2014) s 115 
36 Barbosa da Silva Antonio: Analys av texter. Svensson Per-Gunnar & Starrin Bengt (red.): Kvalitativa studier i 

teori och praktik Lund (1996) studentlitteratur s 182,  

Cleve Fredric: Systematisk-teologisk metod i studiet av predikan. Olav Skjevesland (red.): Metoder i homiletisk 

forskning Oslo (1997) Det teologiske Menighetsfakultet s 34,  

Grenholm (1981) s 59, 63 

http://infovoice.se/fou/bok/kvalmet/10000012.shtml
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Vetenskaplighet07.pdf
http://www.forskningpagar.se/deskriptiva-studier/
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remissenkätsvarens fasta frågor vars syfte inte primärt legat på undersökandet av synpunkter, 

utan på brukarperspektivet.  

Detta är inte detsamma som att en komparativ studie inte är möjlig, men den blir svårare. 

Däremot måste de båda källornas syfte finnas med i åtanke vid studerandet av dessa.  

 Disposition 
Trots att denna mastersuppsats inte är en granskning av bakgrunden eller arbetsprocessen med 

KHF 2016 kommer ett större utrymme för återgivelse av denna ges. Orsakerna är flera. Den 

främsta hör samman med att synpunkterna i spontanremisserna ofta återkopplar till processen. 

Därtill har arbetsprocessen varit lång, kantad av många turer men framförallt blivit hårt 

kritiserad. Vidare ligger ett tidigare refuserat KHF år 2000 i botten, ett förslag vilket haft 

direkt och indirekt påverkan på arbetet med framtagandet KHF 2012 respektive 2016.  

Det är utifrån ovanstående som spontanremissernas innehåll måste ses. De har uppkommit 

som en respons på en lång process, ett sammanhang vars kringliggande diskurser blir 

essentiella för förståelsen av dess innehåll. Utan den förförståelsen finns risken att 

spontanremissernas innehåll enbart riskerar upplevas som kverulerande, något de inte sällan 

tillskrivits. Och åter betonas det hermeneutiska förhållningssättet om förförståelse kring 

textens kontextuella uppkomst. Detta innebär naturligtvis inte att instämmande i dess innehåll 

avkrävs. 

 

Många frågetecken kvarstår gällande processen. Den primära skildringen av framarbetandet 

med KHF 2016 återfinns i Svenska kyrkans utredningar, SKU, men i denna uppsats 

bakgrundsdel ligger intentionen, i görligaste mån, att komplettera med uppgifter ur t ex i 

protokoll, men även återgivelser från personer vilka varit involverade i arbetet med KHF. 

Detta med anledning av att ett stort ifrågasättande av vissa officiella återgivelser från 

kyrkokansliet, SKU, kyrkohandboksrevisionsgruppen mm fortfarande råder.  

 

I bakgrundelen kommer även en kortare sammanfattning av liturgins funktion utifrån 

kyrkohistoriskt och liturgihistoriskt perspektiv att återfinnas. Även här med anledning av att 

viss bakgrundskontext är nödvändig för att synpunkterna i spontanremisserna skall ges 

rättvisa. Vidare kommer det inklusiva språket separeras från övriga språkliga överväganden. 

Detta med anledning av att det inklusiva språket varit en så pass framträdande del av arbetet 

att det även i flera av Svenska kyrkans sammanställningar ofta lyfts fram separat.  

 

När det kommer till själva undersökningsdelen kommer denna vara uppdelad i två 

huvuddelar. I den första kommer de innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna 

presenteras, i den andra hur dessa synpunkter återges i OR. Därefter följer ett analysavsnitt 

där granskningsresultatet dels ämnas sättas i kontext till tidigare forskning och 

undersökningar, dels reflekteras över och problematiseras.  Uppsatsen avslutas sedan med en 

kortare avslutande sammanfattning med kommentar. 

 

I bakgrundsdelen, men framförallt i undersökningsdelen, kommer en hel del citat återges. 

Detta för att läsaren skall få ta del av vad som faktiskt sagts, t ex det öppna brevet Sveriges 

huvudorganisationer inom kyrkomusikaliskt område skrev till biskopsmötet och 
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kyrkostyrelsen 2014. De kortare citaten ur spontanremisserna är citeringar som kan varit svåra 

att återge eller för att visa på olika typer av samstämmig eller säregen kritik. 

 Forskningsetiska dilemman 
Varje författare/forskare, även på mastersnivå, måste ställa sig frågan om det finns 

forskningsetiska dilemman att ta hänsyn till. I detta fall är primärkällorna (spontanremisserna) 

officiella handlingar. Detsamma gäller protokoll, SKU, OR mm. Informationskravet och 

samtyckekravet utifrån Vetenskapliga forskningsrådet behövs därav ej tas i beaktning.37  Då 

denna undersökning inte primärt handlar om vem som sagt vad utan på vad som har sagts 

kommer, förutom i undantagsfall, återgivelser av vem som uttryckt vad ej återges. Vid de fall 

där det kan ha betydelse kommer det enbart att framgå om det t ex är en institution, en 

församling eller en enskild präst/musiker/gudstjänstbesökare etc. som är 

spontanremissförfattare. Som påpekats tidigare är det helt centralt att rättvist redovisa 

källmaterialets innehåll. Hela uppsatsens syfte ligger i innehållsmässig synpunktsredovisning 

och vitalt blir därav att både de som förhåller sig positiva och de som förhåller sig negativa till 

KHF 2016 redovisas likartat. Detta resulterar vidare i att eventuella faktafel i källmaterialet 

inte kommer att korrigeras, även om det mycket väl skulle kunna innebära att en 

spontanremissförfattares synpunkt vilar på felaktig grund. Detsamma gäller OR. Däremot 

finner uppsatsförfattaren det etiskt korrekt att i 4. Analys och 5. Sammanfattning med 

avslutande kommentar, markera och eventuellt problematisera eventuella tvivelaktigheter.  

 

Övriga hänvisningar, t ex vid öppna diskussioner eller vid svar på konkreta frågor som kan ha 

ställts, kommer namn på involverade återges. I samtliga av dessa fall rör det sig dock om 

frågor eller uttalanden gjorda i offentliga sammanhang.  

 Definitioner  
I denna uppsats kommer olika förkortningar och teologisk terminologi att användas. 

Begreppsdefinitionen sker överlag kontinuerligt i texten, men nedan följer förklaring över de 

mest frekvent använda begreppen. 

 

Det reviderade Kyrkohandboksförslaget benämns KHF 2016 och Kyrkohandboksförslaget 

från 2012, KHF 2012. Svenska kyrkans utredningar: Förklaringar till förslag Kyrkohandbok 

för Svenska kyrkan 2012 samt Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan förkortas 

SKU respektive SKU 2016. Den Officiella Remissammanställningen kommer gå under 

benämningen OR. 

 

Termen inklusivt språk kommer ha samma innebörd som i SKU, att med språket som redskap 

försöka skapa mer inkluderande gudstjänster och fler sätt att uttrycka Guds kärlek och nåd.38 

Det är även utifrån denna definition utvärderingar, remissvar mm genomförts.  I arbetet med 

                                                           
37 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Stockholm 

(2002) Vetenskapsrådet 
38 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 21 
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inklusivt språk påtalas i SKU att undvikandet av maskulina termer var ett viktigt inslag. 

Termen inklusivt språk kommer brukas synonymt med inkluderande språk. 

 

Det finns några uttryck, som t ex återfinns i SKU, vilka aldrig getts någon tydlig 

innebördsförklaring. Ett sådant är delaktighet. 

Delaktighet är emellertid ett begrepp som fått stor betydelse i arbetet med kyrkohandboken. 

Det som framgår är att delaktig inte behöver innebära att aktivt ha den uppgift i gudstjänsten. 

Delaktighet kan nås på många olika sätt, t ex instämmandet av trosbekännelsen, i sång, 

nattvardsfirandet mm. I den mån spontanremisser eller övriga dokument definierar delaktighet 

kommer innebörden därför tydliggöras i sammanhanget. 

 

Gällande liturgi kommer de latinska och grekiska termerna användas t ex Agnus Dei om O 

Guds lamm, Credo om trosbekännelsen osv. Detta då det är dessa termer som är de allmänt 

vedertagna i så väl internationellt som kyrkohistoriskt perspektiv. Det skall t ex inte råda 

tveksamhet om det är Kyrie man talar om även om benämningen i KHF kan vara Kristusrop, 

Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig etc. 

 

Med pastoral omsorg avses själavårdande omsorg utifrån kristen teologi/lära och denna 

kommer att separeras från det som benämns allmänmänsklig själavård. Trostolkning innebär 

här den kristna läran formulerad utifrån bekännelsedokument och bibel och livstolkning 

livstydning utifrån trostolkningen. Livstydningen är däremot inget som en kyrka kan 

förkunna, utan bör snarare ses som något kyrkan genom sin trostolkning kan förmedla. 

 Tidigare forskning/forskningsläget 
Gällande tidigare forskning samt övrig litteratur kring kyrkohandboksförslaget kan dessa 

delas in i två ämnesområden, ett som specifikt rör kyrkohandböcker och ett som på olika sätt 

berör teologisk förändring/förskjutning över tid.  

 

Forskningsläget explicit behandlande KHF 2016 är mycket tunt. Det som finns att tillgå är 

några vetenskapliga artiklar (som dock tilltar i antal) samt en extern granskningsrapport av 

processen (2017).  Nämnvärd forskning kring KHF 2000 saknas även den i nuläget. Däremot 

har debatten kring KHF 2012 och 2016 varit massiv. Allt ifrån vetenskapliga artiklar till 

debattinlägg i tidningar och sociala medier. Detta gällande såväl processen som produkten.  

Forskning, samt mindre undersökningar, som indirekt kan kopplas till, eller påverkat, arbetet 

med kyrkohandboksförslaget finns däremot att tillgå. Här är materialet betydligt mer extensivt 

och urvalet en utmaning för uppsatsförfattaren. Dit hör forskningar och undersökningar kring, 

kyrkohistoria och historisk teologi, feministteologi, ecklesiologi, musikhistoria, 

religionssociologi mm. 

Nedanstående forskningslägespresentation kan för en masteruppsats tes tämligen omfattande. 

Valet är dock medvetet då uppsatsförfattaren ämnar ge en översiktsbild över det omfångsrika 

material (och dess innehåll) som finns att tillgå, ett material som även har stor 

ämnesspännvidd.  
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Inom hermeneutiken är tidigare forskning och litteratur betydelsefull då det är emot denna den 

egna undersökningen/forskningen kommer återspeglas.39 Detta resulterar även i att 

avhandlingar, undersökningar, granskningsrapporter mm som kommer att presenteras i detta 

avsnitt har olika disciplintillhörighet.  

 

Christer Pahlmblad (docent i kyrkovetenskap) har skrivit Mässa för enhetens skull – 

kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan.40 Där belyses bl a 

vikten av enhetligt sakramentsfirande, allmänkyrklig liturgi och hur de allmänkyrkliga 

strukturerna och ordinarietexterna skall vara utformningens grund.  

Pahlmblad menar att delar av det inkluderande språket i KHF 2016 snarare återspeglar en 

ideologisk markering än ett uttryck för en böneformulering. Att åsidosätta Kristi person (att 

bortse från den inkarnerades könstillhörighet) och dess konsekvens är något som berörs. 

Istället borde tillvaratagande av moderliga och kvinnliga metaforer göras och därigenom 

öppna för nattvardsbönsformuleringar som är möjlig att accepteras av alla.  

Vidare argumenterar Pahlmblad för att det gemensamma i en kyrka kommer till uttryck i en 

gemensam högmässordning och därav måste denna vara allmänkyrklig. Med detta avses att 

traditionellt mångkyrkliga kyrkor skall kunna känna igen sig i Svenska kyrkans sätt att fira 

nattvard. Liturgirevision kan inte handla om individuella tyckanden utan måste ses ur 

allmänkyrkligt perspektiv. Pahlmblad ställer frågan om det kanske är så att enighet i 

sakramentsfirande är det sista förenande bandet på riksnivå. Därutöver påpekas även en del 

rent språkliga brister i KHF 2016 samt att Pahlmblad tillskriver de förklaringar som återges i 

SKU ytliga och missvisande. 

Hänvisningar till Mässa för enhetens skull återfinns i spontanremisser. 

 

Caroline Gustavsson, docent vid THS i Stockholm, har i Delaktighetens kris – Gudstjänstens 

pedagogiska utmaning (2016) genomfört en studie av hur körsångare upplever gudstjänsten. 

Gustavsson skriver att körsångare är en intressant grupp att studera då dessa möter kyrkans 

budskap med viss regelbundenhet. Studien är genomförd med intervjuer av körsångare, 

präster och kyrkomusiker. Bl a har utrymmet för erfarenheter av livsfrågor, vad som sägs och 

hörs samt meningsfullhet och närvaro legat i fokus. Förhållandet mellan att delta och vara 

delaktig har framträtt. Delaktighetens kris berör att det finns en beskriven problematik med 

det kyrkliga språkets exkluderande. Däremot visar studien på att det som upplevs föråldrande 

inte alls primärt härrör ur hierarkiskt genusperspektiv utan att det istället handlar om andra 

språkliga aspekter som otydlighet eller förankring till samtidens människors 

verklighetsupplevelse. 

 

Ninna Edgardhs (professor i kyrkovetenskap) Gudstjänst i tiden – Gudstjänstliv i Svenska 

kyrkan 1968-2008 (2010) har haft stor betydelse för kyrkohandboksarbetet. Den tar sin 

utgångspunkt i de förändringar kyrka och samhälle stod inför när handbokskommittén för 

1986 år handbok tillsattes 1968.41 Edgardh ger en teologisk beskrivning och analys av de 

                                                           
39 Eklund (2016) 
40 Pahlmblad Christer: Mässa för enhetens skull – kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för 

Svenska kyrkan Totem (2014) Artos Norma s 26  
41 Edgardh Ninna: Gudstjänst i tiden - Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 Halmstad [2010] Arcus förlag 
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förändringar i Svenska kyrkans gudstjänstliv som ägt rum mellan 1968–2008. Sociologiska 

undersökningar och kyrkostatistik analyseras utifrån perspektiven; lokala församlingen, 

individen, samfundsperspektiv och världsvida kyrkan. Edgardh berör även kyrkohistoria, 

ecklesiologi och liturgisk teologi och påtalar att samhällets och kyrkans förändring fått 

betydelse för gudstjänstlivet och dess utveckling de senaste 40 åren. År 2000 förändrades 

genom lagstiftning Svenska kyrkans relation till staten.42 Nya villkor för medlemskap blev ett 

resultat. Edgardh belyser att även om deltagarantalet under söndagens gudstjänst minskat har 

samtidigt andra alternativa och/eller profilerade gudstjänster tillkommit, vilka inte tidigare 

funnits.43 Inte heller kan gudstro hos gemene man anses död. Mer variation ger nya 

möjligheter samtidigt som Edgardh påpekar att mer t ex nyskapande än igenkännande, kan 

medföra nackdelar. 

 

Edgardh har även skrivit avhandlingen Feminism och liturgi – En ecklesiologisk studie (2001). 

I denna ämnas liturgi, feminism och ecklesiologi undersökas genom att sätta det kvinnliga 

perspektivet i fokus.44 Huvudkällorna för studien är i 31 gudstjänster. Bl.a. belyses skillnaden 

i att studera gudstjänstmaterial och handboksmaterial utifrån att handbokens texter är ämnade 

för upprepning, något gudstjänstens texter inte är. Avhandlingen syftar till att undersöka hur 

ett feministiskt ecklesiologiskt perspektiv kan vara den feministiska eckelsiologiska rörelsen 

till hjälp i hanterandet av olika dilemman. Den liturgiska feministiska rörelsen diskuteras där 

Guds immanens och skapelsens inneboende helighet betonas. Edgardh påtalar att 

forskningens intention är att vara en del av ett feministiskt förändringsprojekt, där diskussion 

och lösningsförslag är en del av kyrkans förändring i självförståelsen. Kvinnors intressen 

likställs med de gemensamma.  

Avhandlingen lyfter fram förståelsen av den feministiska rörelsens tankar kring liturgi, 

psalmer, syndabekännelser, nattvard mm.  

 

Jeanette Skys Genus och religion (2009) kan definieras som en studie av patriarkala strukturer 

inom religioner (ej enbart kristendom).45 Den del som berör kristendomen tar bl.a. upp fader- 

son relationen där författaren berör hur Adam blev norm genom Edens lustgård. Den optimala 

sonen blir sedan Jesus, som genom den ultimata lydnaden offrar sig själv för människans 

skull. Gud är den som har totalitär makt, en makt sonen underkastar sig.  

Sky tar samtidigt upp en kritik gentemot tidigare feministisk religionskritik. Bl.a. att det finns 

riktningar som i grunden inte tenderat att handla om bryta patriarkala tankestrukturer utan att 

patriarkatet skall ersättas av ett matriarkat.  

 

Redan Einar Billig behandlade, vid tidigt 1900-tal, folkkyrkan i förändring i.46 Även om Den 

svenska folkkyrkan inte är en avhandling/forskning har Billings förhållningssätt har haft stor 

betydelse i diskussionen kring kyrkans identitet och inre sekularisering, en diskussion som är 

ytterst aktuell för denna masteruppsats. 

                                                           
42 Edgardh (2010) s 30 
43 Edgardh (2010) s 106-107, 202, 213 
44 Edgardh Beckman Ninna: Feminism och liturgi - En ecklesiologisk studie Stockholm (2001) Verbum 
45 Sky Jeanette: Genus och religion, Stockholm (2009) Natur och kultur 
46 Billing Einar: Den svenska folkkyrkan, Stockholm (1963) Diakonistyrelsens bokförlag s 25, 54 
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Billings ståndpunkt är att trots kyrkans behov av förändring och förnyelse, måste alltid 

ansvaret över förvaltandet av budskapet om syndernas förlåtelse alltid kvarstå. Detta 

erbjudande är kyrkans uppgift är att förvalta till alla dem som söker det. För Billing är det inte 

Gud som är objektet utan det främsta subjektet. Objektet är istället människorna vilka är 

föremålet för Guds nåd. Även om alla människor inte medvetet söker Gud, söker Gud alla. 

Om kyrkan är Guds verktyg på jorden blir hennes uppgift att vara både bärare och tjänare av 

denna nåd. Men varje människa har också en frihet, att välja gemenskap med församlingen 

eller ej. Guds nåd kan kyrkan inte påtvinga någon. Billing ser inte samtida människors 

önskemål som något kyrkan per automatik måste böja sig för.  

 

Jan-Olof Aggedal (docent i kyrko- och missionsvetenskap) presenterar i sin 

doktorsavhandling Griftetalet mellan trostolkning och livstydning en undersökning om 

griftetalets pastorala funktion som trostolkning och öppning för livstydning vid 

begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan och Borgå Stift (Finland).47 Undersökningen är 

komparativ och ämnar finna likheter och skillnader. Därutöver undersöker Aggedal huruvida 

källmaterialet överensstämmer med hur svenska biskopsmötet definierar griftetalets uppgift: 

”…[…]… att förkunna det kristna hoppet inför döden och att på detta sätt förmedla den tröst 

som den kristna tron har att ge samt vara orienterat mot de anhöriga och ge ett Bibliskt 

förankrat budskap om livets förgänglighet och det kristna hoppet, de dödas uppståndelse och 

ett evigt liv.” 

Aggedal konstaterar att griftetalet bereder störst möjlighet att fungera som trostolkning och 

öppning för livstydning om analytisk lyhördhet och pedagogisk skicklighet finns hos 

tjänstgörande präst. Samtidigt påpekas att om griftetalet anpassas så mycket till de anhöriga, 

eller rådande samhälle, att det inte länge innehåller ett evangelisk-luthersk trosperspektiv, 

utan enbart ett allmänt tal om liv, död och sorg, sviker faktiskt prästen sitt uppdrag. Uppdraget 

är nämligen att hjälpa anhöriga att tyda sina liv utifrån en kristen trostolkning. Detsamma om 

prästen enbart formulerar hela griftetalet utifrån sin egen tro. 

Aggedal väcker den högst aktuella frågan om var gränsdragningen går mellan att sörja för 

anhöriga i sorg och acceptans av att prästen glider så långt ifrån evangelisk tro att det inte 

längre är kyrkans officiella lära som förkunnas? För i uppdraget står ordet ska harmonisera 

med, och inte bör.  

 

Anna J Evertssons (teol. dr i kyrkovetenskap) Gå vi till paradis med sång – Psalmers funktion 

i begravningsgudstjänster, (2002) är en hymnologisk textstudie vilken undersöker psalmens 

funktion vid begravningar inom Svenska kyrkan under 1990-talet.48 Därutöver studeras 

förutsättningarna mellan samhälls- och kyrkoaspekten (allmänmänskliga kontra den kyrkliga) 

d.v.s. begravningsgudstjänsten som pastoral utmaning. 

I de studerade begravningarna kan Evertsson skönja att mycket utrymme lämnas för det 

traditionella (som kan skapa trygghet) men att även nyare uttrycksformer återfinns. Ofta 

handlar det om musik. Samtidigt påtalar Evertsson att vissa psalmtexter kan väcka anstöt, ja t 

                                                           
47 Aggedal Jan-Olof Griftetalet mellan trostolkning och livstydning Lund (2003) Arcus Förlag  
48 Evertsson, Anna J: Gå vi till paradis med sång – Psalmers funktion i begravningsgudstjänster, Malmö (2002) 

Arcus Förlag 
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om stå i vägen för människors behov i en sorgesituation. Det finns texter i Svenska kyrkans 

Psalmbok vars texter kan signalera exkludering, rädsla, hotfullhet och fruktan i 

begravningssamanhang.  

Även Evertsson väcker den aktuella frågan om inkludering kontra exkludering i förhållande 

till det kristna budskapet (här gestaltat i psalmtexter).  

 

Gail Ramshaw (professor emerita i religionsvetenskap) skriver i Gud bortom genus – en 

gudstjänstgrammatik för vår tid (1999) om hur det med språkets hjälp går att tala om Gud 

bortom genus.49 Stora delar är en historisk resumé utifrån språket som medel. Ramshaws 

forskningar har haft betydelse i arbetet med det inklusiva språket i 

kyrkohandboksframarbetandet. Ramshaw behandlar otillräckligheten i att hänvisa till 

bibeltexter för att ett visst bildspråk skall bli brukbart i kyrkan, samtidigt som det inte är 

hållbart att ersätta fader med moder, då detta egentligen enbart återspeglar den moderna 

kulturens föreställningar. När det kommer till treenigheten ser Ramshaw i denna den yttersta 

modellen för ömsesidighet, en relation utan underordning. Samtidigt menar författaren att 

kyrkan inte kan fortsätta använda en liturgi som fortsätter upprepa ”klassiskt kristna uttryck”. 

Fastslagande av lärosatser är inte problematiskt. 

 

Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen kyrka stat 

(2015) är en ecklesiologisk fallstudie i vilken Marie Rosenius (teol. dr) ämnar undersöka 

huruvida Svenska kyrkan är samma kyrka före och efter år 2000.50 18 kyrkor fördelat på 6 

församlingar i Luleå stift har granskats. Rosenius belyser bl a hur kyrkans yttre struktur i form 

av styrelseskick är intimt sammanvävd med dess lära och förkunnelse.  Förändringen som 

ägde rum år 2000 var att makten (i form av styre) förflyttades från centralt ämbetshåll till den 

lokala församlingen men samtidigt påpekas att förändringen gällande gudstjänstpraxis kunnat 

skönjas före år 2000. Kyrkoordningen som utarbetades till separationen mellan stat och kyrka 

har berett ytterligare utrymme för det lokala, samtidigt som den dubbla ansvarslinjen 

fortfarande anses dominerande. Så på svaret om Svenska kyrkan fortfarande är samma kyrka 

påtalar Rosenius komplexitet. I Luleå stift växer en bild fram av en kyrka med en ”omedveten 

dualistisk självförståelse”, med en immanent teologi och där individen är den som står i 

centrum för teologin. 

I Längta efter liv av Fredrik Modéus undersöks varför vissa församlingar utvecklas och lockar 

många gudstjänstbesökare. Erfarenheter från 35 församlingar ligger till grund. Modéus skriver 

att boken är av argumentativ karaktär dvs ej strikt vetenskaplig men påpekar samtidigt att 

även resultat som må avvika från förväntan kommer redovisas. Undersökningsområden är 

gudstjänst, relationer, mission, ledarskap och följarskap. Modéus konstaterar att kyrkan 

behöver möta samtidsmänniskans längtan. Bönen anses vara ett viktigt inslag.  Angelägenhet 

är av vikt, så även relationen.51 Undersökningen har påvisat att de upplevda kvaliteterna varit 

                                                           
49 Ramshaw Gail: Gud bortom genus – en gudstjänstgrammatik för vår tid Uppsala (1999) Mitt i församlingen 

[1999:4] 
50 Rosenius Marie: Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen kyrka stat 

Skellefteå (2015) Artos & Norma bokförlag  
51 Modéus Fredrik: Länga efter liv, församlingstillväxt i Svenska kyrkan Borås (2014) Verbum s 21, 33, 47, 71, 

214 
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mer betydelsefulla än själva gudstjänstformen och följarskap lika viktigt som ledarskap. Att få 

vara medskapare av en vision. Vidare skriver Modéus att god kunskap om den värld vi lever 

och verkar i är en förutsättning för kyrkans överlevnad. 

Även Per Pettersson (professor i Religionspsykologi) berör Svenska kyrkans förändrade 

situation i samhället och hur hennes identitet därigenom påverkas. I Utmaningar för Svenska 

kyrkans identitet (2016) belyses att söndagens gudstjänst har en svag ställning bland 

befolkningen men inte gudstjänster i anslutning till begravning, vigsel, dop och 

konfirmation.52 

Petterson lyfter även fram det intressanta i fallstudien i Gävle, där studien konstaterade att 

kyrkans roll som social aktör parallellt med kommun och stat inte minskat utan tilltagit.53 

Resultatet förvånande. Pettersson talar även om Svenska kyrkans välfärdsfunktioner och delar 

in dem i kategorierna sociala och symboliska. Kyrkans roll som trygghetsförmedlare kvarstår. 

Detta konkretiseras i samband med kris- och katastrofsituationer då kyrkan, i motsats till vid 

skolavslutningar, inte sällan bjuds in till t ex skolor och där stor öppenhet mot att tydliga 

gudstjänstmoment finns. Däremot framlyfter Pettersson att kyrkans samhällspositioner inte 

längre bygger på makt utan vad som kan uppfattas som en resurs och värdeskapare. 

 

Oloph Bexell (professor emeritus i kyrkohistoria) vill med Från döden till sorgen – 

Griftetalets syfte och funktion i homiletikhistoriskt perspektiv lyfta fram hur man på det 

teoretiska planet reflekterat och diskuterat över griftetalets syfte och funktion i vårt land.54  

Även om Bexell alltså fokuserar på griftetalet är texten ytterst intressant då den belyser 

innehållsförskjutningar i förkunnelse över tid, något som i sin tur blir ytterst applicerbart på 

såväl debatten kring kyrkans inre sekularisering som kyrkohandboksdiskussionen.  

Bexell har funnit en stor innehållsmässig fokusförskjutning gällande kasuset. Det har gått från 

att vara en tydlig förkunnelse om dödens allvar och evighetens hopp till den avlidnes person 

och personlighet, från evangeliet och förkunnelse till tacksägelse av den avlidne. Inom 

Svenska kyrkan tenderar begravningar alltmer förskjutas till att bli en privat angelägenhet 

medan det inom frikyrkosamfunden får en mer församlingsangelägenhetskaraktär. Även om 

denna vetenskapliga artikel publicerades för närmare 20 år sedan är ämnet minst lika aktuellt 

nu som då. Den ställer den konstant aktuella frågan; vad vill vi att kyrkan skall stå för och 

vilket behov har människor?  

 

Bexell har även studerat Svensk påskpredikan under 1800- och 1900-talen (2010) och åter har 

olika innehållsmässiga betoningar kunnat skönjas. 55 Huvudlinjen har dock legat i att förena 

förflutet med nutid, Jesu uppståndelse och åhörarnas rättfärdiggörelse. Trosundervisningen 

har varit central. Hos Schartau, Rosenius och Giertz har kyrkans nådemedel haft en 

framskjuten plats medan det hos Rogberg varit odödlighetshoppet som stått i fokus. Jönsson 

                                                           
52 Pettersson Per: Utmaningar för Svenska kyrkans identitet – när behovet av kyrkan ökar men 

söndagsgudstjänsterna minskar Riga (2016) Nomen förlag s 49 
53 Pettersson (2016) 52, 63, 82,94 
54 Bexell Olof: Griftetalets syfte och funktion i homiletikhistoriskt perspektiv (1998) Tro och tanke 1998:6, s 86, 

90, 96-97, 123 
55 Red. Pahlmblad Christer & Selander Åke: Svensk påsk-predikan genom tiderna Malmö (2010) Artos & Norma 

bokförlag Bexell Olof Svensk påskpredikan under 1800- och 1900-talen s 327-331 
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och Malmgren fokuserar på det terapeutiska. Sett till språkliga iakttagelser har det ju närmare 

vår samtid vi kommit gått mot ett enklare språkbruk med större vardaglighet. Något som 

däremot inte följer kronologisk kontinuitetslinje är predikans form. Det går inte att konstatera 

att olika tidsepoker haft sin predikostil. Däremot går att skönja att olika teologiska 

skolbildningar synliggörs i handbokslitteratur t ex ungkyrklighet, högkyrklighet, feminism 

d.v.s. predikosättet går att koppla till universitetsteologi eller samhällsmentalitet.  

Boel Hössjer Sundman (teol. dr) ämnar i sin avhandling Herren är mitt ibland oss – en analys 

av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska kyrkohandboken från 1986 (2006) tolka och 

analysera gudstjänsttexter utifrån gudsnärvaroföreställningar utifrån systematiskt-teologiska 

metoder.56 Vad är det som tematiskt betonas i texterna? En kyrkohandbok skall rymma 

levande texter men samtidigt är en handbok ett lärodokument. Avhandlingens fokus ligger på 

teologisk innehållsanalys. Gudsnärvarouttolkningarna påtalas särskilt tydliga i nattvarden, 

bönen, välsignelsen, evangelieläsningen samt förlåtelsemomentet. 

 

I Handbok i Liturgi berör Karl-Gunnar Ellverson bl.a. liturgins rötter, syfte och språk.57 En 

fråga som tas upp är den vad bekommer vårt sätt att tala om Gud. Ellverson skriver att frågan 

blivit ytterst tydligt i och med KHF 2000 och det råder delade meningar kring benämnandet 

av Gud i maskulina termer. Själv är författaren av åsikten att i de fall syftet riktas till, eller på, 

kvinnor och män bör maskulina pronomen och ändelser undvikas. Metaforerna som talar om 

Gud i patriarkala och hierarkiska former bör kompletteras med främst bibliska bilder. 

Ellversson betonar dock att arbetet med ett mer inkluderande språk måste infatta alla olika 

fromhetsriktningar. Om inte samtal förs riskerar de som önskar bibehållande av Fader bli de 

som kommer känna sig exkluderade. Det öppna samtalet blir essentiellt. 

Ellverssons bok blir ytterst relevant i kyrkohandboksdebatten. 

 

Årsbok för svenskt gudstjänstliv nr 89 (2014) med titeln Svenskt Gudstjänstliv- framtidens 

gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat, består av vetenskapliga artiklar författade av bl 

a Tomas Appelqvist, Ragnar Holte och Bernice Sundkvist kyrkohandboksförslaget utifrån 

olika områden.  

Appelqvist skriver att gudstjänstens läromässiga innehåll och praktiska utförande troligen är 

en av de viktigaste samtida ecklesiologiska spörsmålen.58 Han knyter bl a ann till SKU som 

skildrar språklig enkelhet som något typiskt lutherskt och hur igenkännandet är essentiellt, 

men finner inget resonemang om vad som egentligen är utmärkande för vår tid och vilka 

kriterier detta innefattar. Vidare menar Appelqvist att denna typ av ledord skapar en bild av 

att det som kan anses genuint lutherskt är när människan ställs i centrum för kyrkans 

handlande. Luthers simulus iustus et peccator lyfts ur sin kontext och frågorna om tro-otro, 

gammal- ny människa lämnas därhän. Detta resulterar i en nattvardssyn vilken inte kräver 

beredelse, något som står i strid med Svenska kyrkans egen tradition. Även i detta 

sammanhang lämnas många följdfrågor obesvarade. Appelqvist skriver att indirekt ger denna 
                                                           
56 Hössjer Sundman Boel: Herren är mitt ibland oss – en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den 

svenska kyrkohandboken från 1986 Skellefteå (2006) Artos & Norma  
57 Ellverson Karl-Gunnar: Handbok i Liturgi Stockholm (2015) Verbum   
58 Appelqvist Tomas: Befrielse på folkspråk? Språk och ecklesiologi i reformationstida kyrkoordningar och i 

kyrkohandboksförslaget Svenskt Gudstjänstliv 89/2014 Polen (2014) Artos och Norma 
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typ av texter en bild av att kyrkans roll är att bekräfta människans erfarenhet och gudsbilder 

från det sekulära postmoderna samhället.  

Ragnar Holte talar i Gudomlig närvaro och andlig himmelsfärd – Kritisk granskning av 

förslag 2012 till högmässoritual för Svenska kyrkan om obalansen mellan bevarande och 

förnyande.59 Samtidigt som KHF är rikt på alternativ finns äldre liturgiska partier i vilka 

texten är så pass föråldrad att en revidering borde genomförts. Frågan om detta agerande hör 

samman med någon önskan om att vissa alternativ skall självdö är något Holte aktualiserar. I 

KHF återfinns textpartier där motsättningar mellan gammalt och nytt råder, och övergången 

från operativ till indikativ, beskrivs som ogenomtänkt. Det går ej att finna bibliskt stöd för 

löftet om att Kristus bevarar allt och alla till evigt liv. Samma teologiska problematik återfinns 

i ändringen av den Aronitiska välsignelsen. Vidare berör Holte högmässans fyra bibliska 

sånger. De är texter som har en lång liturgihistoria, stor ekumenisk spridning och utgör 

liturgins höjdpunkt. I dessa liturgiska partier hör inte fri bibliskt textbehandling hemma, utan 

dessas plats är i psalm och hymner. 

”Upplyft era hjärtan till Gud” har stor ekumenisk spridning och har rötter ända in i 

fornkyrkan. Betoningen handlade om att inte enbart lyfta sina händer mot Gud utan även sina 

hjärtan. Under reformationen bibehölls detta. Holte påpekar i sammanhanget att 

handbokskommittén 2000 framlade att denna maning sågs suspekt utifrån feministisk 

synpunkt.  

Bernice Sundqvist skriver i Gudsbilden i kyrkohandboksförslaget att KHF talar om Gud på ett 

avskalat sätt.60 Inklusivt språk har varit ledordet i framtagandet av KHF där önskan om att 

tala om Gud bortom genus varit essentiellt. Sundqvist skriver att detta resulterat i en 

opersonlig gudsbild där Gud framförallt framställs som skaparen i kombination med 

betoningen av människan och hennes sociala ansvar. Detta har i KHF resulterat i att Guds 

handlande nedtonas medan skapelse och människan blir det mest framträdande. Bibelns 

många dynamiska gudsbilder reduceras lätt genom alltför mycket metaforer och antropomorf 

betoning.  

 

I detta sammanhang bör även Grant-Thorntronrapporten nämnas.61 Den är en utomstående 

granskningsrapport av själva arbetsprocessen som genomförd av revisionsbyrån Grant 

Thornton och omfattar perioden 2006–2017. Granskningens syfte är att åskådliggöra brister 

men även belysa utvecklingsmöjligheter och beställdes av kyrkomötet. 

Den utgick från ett tregradigt bedömningssystem som bestod av grönt ljus för godkänt, följt 

av gult och rött ljus. Granskningsområdena var; direktiv, planering och metod, organisation 

(ansvarsfördelning och roller), genomförande, styrning och uppföljning, kritikbemötande, 

transparens, kommunikation och förankring. Inget av de granskade områdena uppnådde grönt 

ljus. 

 

                                                           
59 Holte Ragnar: Gudomlig närvaro och andlig himmelsfärd – Kritisk granskning av förslag 2012 till 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att mycket material finns författat kring det som indirekt 

kommit att påverka KHF och debatten därikring. Däremot saknas i nuläget större forskning 

som explicit undersöker framtagandet av KHF 2012/2016 och slutprodukten KHF 2017, även 

om sådana säkerligen är att vänta. Som nämndes inledningsvis är genomgången av 

forskningsläget omfattande för en masteruppsats men uppsatsförfattaren vill möjliggöra för en 

större kontextuell förståelse kring teologiska debatter om att vara kyrka och kyrkans uppdrag i 

förhållande till samhällskontext och individ över tid. 

Av ovanstående presenterad forskning och undersökning går ett genomgående tema att 

skönja; innehållsförskjutningar. Frågor som på olika sätt aktualiseras om samtida 

samhällsanpassningar kan på intet sätt tillskrivas uppkommit i och med 

kyrkohandboksdebatten, möjligen kulminerat genom konkretisering. Det som diskuterats är 

kyrkosyn, samtidsbehov och hur stora anpassningar kyrkan bör göra i t ex sin förkunnelse. 

Ståndpunkt i detta har varierar mellan de olika författarna och inom de olika tidsepoker de 

avhandlar eller själva representerar. Och just detta är ytterst applicerbart i 

kyrkohandboksprocessen. 
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2 Bakgrund  
Trots att det primära syftet med denna mastersuppsats inte ligger i att granska 

kyrkohandboksprocessen kommer bakgrundsdelen bli tämligen omfattande. Detta har flera 

bakomliggande orsaker. Till den främsta hör att återkopplingar i spontanremisser 

kontinuerligt sker till processen och att det är i denna den största delen av problematiken 

anses ligga. En annan viktig orsak är att många frågetecken kring denna fortfarande kvarstår. 

En omfångsrik bakgrundsdel går även att motivera utifrån det hermeneutiska 

förhållningssättet till källorna granskningen intar, nämligen betydelsen av förförståelse, en 

förförståelse läsaren genom en utförligare bakgrundspresentation bereds möjlighet till.  

Något återkommande i såväl spontantremisser och övriga granskade källor är att 

beskrivningen av alltifrån process till slutresultat innehållsmässigt skiljer sig påfallande från 

den officiella redovisningen från Svenska kyrkan (kyrkokansliet). Av den anledningen 

kommer uppsatsförfattaren i denna bakgrundsdel försöka presentera andra infallsvinklar än 

officiellt återgivna. Professor Mattias Lundberg (Musikvetenskap Uppsala Universitet) är en 

av dem som varit mycket involverad i kyrkohandboksdebatten och författat vetenskapliga 

skrifter/artiklar kring detta. En annan betydelsefull källa är granskningsrapporten från Grant 

Thonrnton, ofta benämnd Thorntonrapporten.62 Den är en oberoende granskningsrapport av 

kyrkohandboksprocessen som beställdes av Kyrkomötet. Mot den anledningen kommer 

återkommande hänvisningar till Lundberg och Thorntons granskningsrapport att ske.  

 Svenska kyrkans organisation 
Svenska kyrkan är en luthersk-evangelisk bekännelsekyrka vars gudstjänster- och kyrkliga 

handlingar har till uppgift att formulera kristna trostolkningar på vilka deltagarna/besökarna 

kan utveckla sina egna livstolkningar på. Vad som definieras som Svenska kyrkans tro finns 

formulerat i dess bekännelseskrifter, kyrkoordningen och gudstjänstböcker (se KO §1).63 

Vidare är Svenska kyrkan en demokratisk folkkyrka vilken styrs av folkvalda kyrkopolitiker 

tillsammans med biskopar, präster och diakoner.64 De förtroendevaldas ansvar är att 

demokratin upprätthålls medan biskoparnas, tillsammans med präster och diakoner, att 

ansvara för att kyrkans lära följs dvs den gemensamma ansvarslinjen. Svenska kyrkan är ett 

registrerat trossamfund och lyder under Lagen om Svenska kyrkan, Lagen om trossamfund 

samt det egna regelverket Kyrkoordningen. 

 

Organisationsmässigt sker indelningen i tre nivåer; den nationella, den regionala (stiftsnivå) 

och den lokala (församlingsnivå).65 Därutöver finns pastorat, olika nationella organ samt 

Svenska kyrkan i utlandet. Det högst beslutande organet är kyrkomötet bestående av 251 

ledamöter.  

                                                           
62 Grant Thornton Granskning av projektprocessen för ny kyrkohandbok - Svenska Kyrkan, Stockholm (2017) 
63 Kyrkoordning för Svenska kyrkan §1 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf 

[2019-04-25] 
64 Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/organistion [2017-04-29] 
65 Kyrkoordning för Svenska kyrkan Avdelning; II-IV Kyrkoordning för Svenska kyrkan §1 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf [2019-04-25] 
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Kyrkomötet sammanträder i två sessioner per år, i september respektive november, och 

beslutar om bl.a. kyrkoordningen. Däremot beslutar inte kyrkomötet om frågor som ligger på 

stifts- respektive församlingsnivå. Kyrkomötets beslut verkställs av kyrkostyrelsen.  

Ett organ som däremot kan gå in och fatta beslut i frågor gällande församlingsverksamhet är 

domkapitlet.66 

 

Svenska kyrkan har (2018) 6,1 miljoner medlemmar och består 1361 lokalförsamlingar 

fördelade på 13 stift.67 

 Kyrkoordning, bekännelser och gudstjänstböcker 
Svenska kyrkans gudstjänst- och församlingsliv regleras av kyrkoordningen, 

bekännelseskrifter och gudstjänstböcker.  

Kyrkoordningen kan beskrivas som Svenska kyrkans regelverk.68 I den förklaras bl.a. hur 

beslut skall fattas och vilka gemensamma regler som skall vara gällande. Kyrkoordningen 

bestäms av kyrkomötet. Första avdelningen behandlar Svenska kyrkan som evangeliskt-

lutherskt trossamfund. 

 

Svenska kyrkans bekännelsedokument innefattar de tre huvudsymbola (den apostoliska, 

niceanska-konstantinopolitanska, och den athanasianska), Augsburgska trosbekännelsen, 

Luthers stora och lilla katekes samt Konkordieboken.69 I KO 1 kap§1 går även att utläsa att 

”andra av Svenska kyrkan bejakade dokument” ingår i Svenska kyrkans tro, lära och 

bekännelse.70  

Till gudstjänstböckerna hör Handboken. Den innehåller ordningar för gudstjänst och andra 

kyrkliga handlingar (tidigare förrättningar) t ex hur begravningsgudstjänster skall genomföras. 

Därtill kommer Evangelieboken och En liten bönbok.  

 Revidering av tre gudstjänstböcker 
Det konkreta startskottet till kyrkohandboksrevidering ägde rum i början av 1997.71 Då fattade 

centralstyrelsen beslut om att tre av Svenska kyrkans gudstjänstböcker; Den svenska 

Kyrkohandboken, Den svenska Evangelieboken och En liten bönbok skulle bli föremål för en 

översyn och revision. Initiativet kom från församlingsnämnden, men beslutet och direktiven 

fastställdes av centralstyrelsen. 

 

Motiveringarna var följande:  

                                                           
66 Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/organistion [2017-04-29], 

www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/stiftsstyrelse [2017-10-15] 
67 Utöver dessa nationella församlingar tillkommer 30 utlandsförsamlingar. 

Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/statistik [2017-10-15] 

Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/organistion [2017-04-29] 
68 Svenska kyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/kyrkoordningen [2017-10-15] 
69 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Stockholm (2015) Samfundet Pro Fide et Christianismo och Verbum 
70 Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1 Kap §1 https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf 

[2019-04-25] 
71 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 10 

http://www.svenskakyrkan.se/organistion
http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/stiftsstyrelse
http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/statistik
http://www.svenskakyrkan.se/organistion
http://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/filer/KO%201%20jan%202019.pdf
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–– behov av språklig anpassning till den nya bibelöversättningen med 

åtföljande konsekvenser för mässmusiken och dess textunderläggning, 

–– behov av att följa upp de många motioner i kyrkohandboksfrågor som 

från år 1987 och framåt förekommit i kyrkomötet och som i väntan på en 

översyn samlats i en liturgisk ”bank”, 

–– behov av att föra in arbetet med de ekumeniska översättningarna av 

trosbekännelserna och Herrens bön i Svenska kyrkans gudstjänstliv, samt 

–– behov av att kyrkohandboken överensstämmer med den nya 

kyrkoordningen.72 

 

Följande år beslöt Centralstyrelsen om ett tilläggsdirektiv till ovanstående. Detta gällde ett 

inklusivt språk.73 År 2000 lades förslagen för de tre reviderade gudstjänstböckerna fram. 

Kyrkohandboksförslaget föll efter prövotid och remissinsamling då förslaget inte fick stöd hos 

varken stift, församlingar eller sakkunniga. I kyrkokansliets protokoll går att utläsa att 

remisskritiken gällde både struktur och språk. Därtill fanns kritik om att arbetet 2000 

resulterat i en fullständig revision och inte alls den tilltänkta försiktiga översyn som direktiven 

talat om.  

Efter remissutfallet beslutade kyrkostyrelsen (i samråd med biskopsmötet) att en bok i taget 

skulle revideras och läggas fram vid kyrkomötet.74 Evangelieboken kunde efter ytterligare 

bearbetning läggas fram för kyrkomötesbeslut 2002 och en ny bönbok 2005. 

Kyrkohandboksgruppens förslag lades på is. 

 Kyrkohandboksförslaget 2016 
2.4.1 Processen 
I framarbetandet av en ny kyrkohandbok har det funnits vissa s.k. överväganden som haft stor 

betydelse för det innehållsmässiga utformandet. Dessa kommer att behandlas separat i 

avsnittet 2.4.2. Principiella överväganden vid utarbetandet av KHF 2012 och reviderade KHF 

2016. 

I detta avsnitt kommer istället arbetsprocessen ur ett tidsperspektiv att återges. 

 Arbetet återupptas 2006 

Kyrkohandboksrevideringen återupptogs i april 2006.75 Ur detta arbete växte KHF 2012 

respektive KHF 2016 fram. I SKU går att läsa att de nya direktiven bl.a. innefattade att 

erfarenheterna från arbetet med KHF 2000 skulle tas tillvara. Kyrkostyrelsen fattade beslut att 

tre centrala uppgifter från föregående handboksarbete 1997˗2000 kvarstod. Dessa var:  

 

– en anpassning till Bibel 2000 

– en kyrkorättslig och anvisningsmässig anpassning till kyrkoordningen 

– en bearbetning av de liturgiska formuleringarna i syfte att finna ett mer   

                                                           
72 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 10 
73 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 10 

   Kyrkostyrelsens protokoll 2010:4, Drn KS 2010:385 § 68, tilläggsdirektiv bilaga 4 
74 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 10-11 
75 Kyrkostyrelsens protokoll 2009:7, Dnr 2005:731 §159 

   Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 11 
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   inkluderande språkbruk.76  

 

Kyrkostyrelsen underströk vidare att HB 86 överlag fungerade väl och betoning av översyn 

och inte revision återfinns i protokollet.77 Inte heller förelåg anledning till forcering av 

översynsarbetet. En god förankring sågs som oumbärligt, lika så möjligheterna att lokalt 

pröva arbetsgruppens förslag.  

Den översynsmässiga inledande fasen skulle innehålla en övergripande reflektion över både 

gudstjänstens och gudstjänstordningarnas roll i kyrkans liv. Denna skulle vara ett huvudinslag 

i översynsarbetet, som utifrån ovanstående beslutades bedrivas i två steg. I det första steget 

skulle en reflektion över gudstjänst- och Svenska kyrkans mässordning göras, i det andra, 

över övriga gudstjänster och kyrkliga handlingar. 

I det första stegets teologiska och pastorala arbete bl.a. behandlades följande: 

 

– vad det innebär att fira en gudstjänst som återspeglar Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära i en tid präglad av lokal gestaltning och stor 

alternativrikedom, 

– vad det innebär att i den situationen fastställa en gemensam kyrkohandbok 

– vad det innebär att säkerställa ett igenkännande från söndag till söndag i 

den lokala församlingen och geografiskt över landet från kyrka till kyrka.78  

 

och gällande mässordningen: 

 

– den kristna församlingens gudstjänst såsom bestående av Ordets 

förkunnelse och nattvardens firande, 

– den under 1900-talet framvuxna insikten om gudstjänsten som 

konstitutiv för församlingen i förhållande till gudstjänstens svaga 

ställning på många håll, 

– i vilken mening Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 

understryks i ordalydelse, innehåll, struktur och gestaltning, 

– konstitutiva moment i nattvardsmässan, 

– lokal gestaltning i förhållande till Svenska kyrkans allmänkyrkliga 

tradition i struktur och språk, 

– församlingens gudstjänst söndag och vardag 

– föreskrivna moment – lokal gestaltning, 

– fasta formuleringar – stor alternativrikedom, 

– igenkännande och flexibilitet, 

– förhållandet mellan obligatoriska och fakultativa moment, särskilt i 

de fall förskjutningar i relation till den gällande kyrkohandboken 

skulle övervägas (till exempel i fråga om beredelsen), samt 

– gudstjänstutveckling i ett ekumeniskt och internationellt 

perspektiv.79 

                                                           
76 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 11 
77 Kyrkostyrelsens protokoll 2009:7, Dnr 2005:731 §159 

   Kyrkostyrelsens protokoll 2010:4, Drn KS 2010:385 § 68, tilläggsdirektiv bilaga 4 
78 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 11 
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Arbetsmodellen som förordades var ämnad att vara en bred process i dialog med både 

förnyelsearbetet och de erfarenheter kring gudstjänstens utveckling runtom i landet. Detta 

arbete skulle ske i fyra moment. 80 

Direktiven från kyrkostyrelsen bestod av att tillsätta en arbetsmodell bestående av en 

expertgrupp och en referensgrupp. De förstnämndas uppdrag var att arbeta med 

översynsarbetet, de sistnämndas att följa arbetet, men även att vara den primära 

förankringsgruppen.81  

Expertgruppen kom att bestå av: kyrkoherde Per Axerup (från januari 2011 till maj 2011), 

komminister, docent Anna Davidsson Bremborg (från januari 2011), professor Ninna Edgardh 

(från 2006), kyrkoherde Richard Marklund (från juni 2011), dåvarande 

gudstjänsthandläggaren, teologie doktor Martin Modéus (från 2006 till december 2010), lärare 

vid pastoralinstitutet, teologie doktor Lena Petersson (från 2006), musikkonsulent, organist 

Patrik Sassersson (från januari 2011) och domkyrkoorganist Lars Åberg (från 2006). 

Referensgruppens sammansättning var: prosten Gunnar Prytz Leland (S) ordförande, lärare 

Christina Holmgren (FISK), kyrkomusiker Ann-Sofie Persson (C) till december 2012, 

kontraktsprost Anders Reinholdsson (POSK), banktjänsteman Christina Schnackenburg (M) 

till maj 2009, chefspsykolog Johan Lothigius (M) från maj 2009, komminister Karl-Gunnar 

Svensson (KR) och lantbruksföretagare Camilla Widepalm Heurén (C) från januari 2013. 

  Behov av ny kyrkohandbok?  
När arbetet pågått i dryga tre år, dvs 2009, går i protokoll från kyrkostyrelsen att utläsa att 

behov av avstämning fanns.82 Det första stegets principiella del hade avslutats och resultatet 

var två dokument. Det ena var Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års 

kyrkohandboksgrupp, det andra Mässans grundordning (ordo). Även om Mässans 

grundordning gett vägledning, kunde inget konkret förslag till mässans ordning presenteras. 

Däremot rådde enighet om att starka orsaker till att en omprövning av tidigare givna direktiv 

om översyn förelåg. Nu ansågs skäl för revision föreligga.  

 

Det grundläggande problemet är att församlingarna, i sin ambition att fira 

gudstjänster som fungerar väl i vår tid, allt oftare avviker från gällande 

handbok. Detta problem framhålls också i kyrkostyrelsens direktiv. Men 

situationen bedöms ha blivit alltmer prekär.83 

 

Konstaterandet hade fastslagits efter två enkätundersökningar, vars syfte var att undersöka hur 

1986 års kyrkohandbok brukades på församlingsnivå. Den första ägde rum inför 

översynsarbetet1997˗2000. Då (1996) tillfrågandes 10 % av församlingarna samt 

domkapitlen. Av dessa svarade 80 %. Denna undersökning genomfördes tillsammans med 

                                                                                                                                                                                     
79 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 11-12 
80 Kyrkostyrelsens protokoll 2010:4, Drn KS 2010:385 § 68, tilläggsdirektiv bilaga 4 
81 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 12 

   Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 14 
82 Kyrkostyrelsens protokoll 2009:7, Dnr 2005:731§159 
83 Kyrkostyrelsens protokoll 2009:7, Dnr 2005:731§159 
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Uppsala universitet.84 En övergripande slutsats av de inkomna svaren var att de visade på en 

friare användning än vad kyrkohandboken reglerade. Detta resulterade i en uppföljande 

enkätundersökning 2009. 114 av 198 tillfrågade församlingar svarade. Tendensen från 1996 

års undersökning hade förstärkts. 

Vidare skrevs en självständig forskningsrapport av Ninna Edgardhs: Gudstjänst i tiden – 

Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968˗2008 (se vidare 1. 13 Tidigare forskning).85   

 

Det första steget, från 2006 års uppdrag, avslutades i december 2009. Kyrkostyrelsen 

konstaterade att ingen konkret mässordningsförslag förelåg. Däremot hade biskopsmötet 

sedan oktober 2009 fört en diskussion gällande arbetet kring kyrkohandboken där just 

ovanbeskrivna behov konstaterades. 

Detta föranledde biskopsmötet att finna en större insats, än tidigare given, nödvändig. Vidare 

ansågs en mer omfattande försöksverksamhet erforderlig.  

 Förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2012 växer fram 
Den 8 december 2009 biföll Kyrkostyrelsen biskopsmötets önskan och beslutade om en mer 

genomgripande revision.86 I maj 2010 togs beslut att revisionen framöver skulle bedrivas i 

projektform under ledning av en styrgrupp och en projektledningsgrupp. Kyrkokansliet fick 

uppdraget. Referens- och expertgruppen från tidigare projektarbete behölls. Chefen för 

kansliavdelningen ”Sekretariatet för teologi och ekumenik” utsågs till projektbeställare. 

Beställare och utförare kom att utgöras av samma enhet, ibland även samma avdelning.87 
Styrgruppen bestod av: kyrkosekreterare och professor Cristina Grenholm, forskningschef, 

docent Anne-Louise Eriksson och chef vid utvecklingsenheten prost Inga-Lena Arvidsson. 

Handläggare till september 2007 var Karl-Gunnar Ellverson, från april 2008 till augusti 2010 

teologie doktorn Anders Björnberg. 88 

Projektledningsgruppen bestod sedan september 2010 av teologie doktorn Boel Hössjer 

Sundman, handläggare för kyrkans gudstjänstböcker, och docenten Karin Sarja 

projektsekreterare.  

Vidare kvarstod tidigare utsedda expert- och referensgrupper med angivna uppdrag 

(referensgruppen skulle delta i arbetet och expertgruppen utgöra en speciell resurs). 

Expertgruppens arbete avslutades när KHF 2012 förelåg. 

Beslut fattades även att försöksordningar av huvudgudstjänsterna och kyrkliga handlingar 

skulle ske samt att en försöksverksamhet skulle genomföras.89 Vid sammanträdet i maj 

följande år beslutade kyrkostyrelsen att en ny kyrkohandbok skulle lämnas till kyrkomötet 

2015. 

 

                                                           
84 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 12-13, 18 
85 Edgardh(2010) 
86 Kyrkostyrelsens protokoll 2009:7, Dnr 2005:731 §159 

Kyrkostyrelsens protokoll 2010-05-19 § 68 

Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 14-15 
87 Thornton (2017) s 21 
88 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 14-15 
89 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 13 
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Att uppdraget och direktiven för själva revisionsarbetet kommit att omtolkas under pågående 

arbete har kritiserats i debattartiklar, vetenskapliga artiklar, av akademiker, sakkunniga, 

gudstjänstfirare och av anställda. Kritik har bl a riktats mot att de olika arbetsgrupperna gett 

sig allt större frihet i tolkningen av uppdraget. Det som först var tilltänkt att vara en varsam 

översyn av HB 86 resulterade i 2009 i ett helt nytt projekt.90 Varken kompetens, resurser eller 

tidsplan ansågs anpassats till detta nya projektdirektiv.  

 

Granskningsrapporten från Grant Thonrnton bekräftar till stor del mycket av den inkomna 

kritiken. Efter intervjuer har det framkommit att bristande engagemang från styrgruppen 

upplevts bl.a. i skildringar som att de satt med på vissa möten för att hålla sig informerade.91 

Dock går i rapporten att utläsa att engagemanget från styrgruppen tilltog betydligt under den 

senare delen av kyrkohandboksprocessen och att styrgruppen samtidigt upplevde sitt mandat 

otillräckligt i förhållande till projektledningen. Vidare fastslås att de operativa grupperna för 

projektet har arbetat tämligen informellt och det går ej att fastslå vem som ansvarat för vilket 

område eller aktivitet. 

Men även övergripande belyses i Thorntons granskningsrapport att oklarhet om 

ansvarsfördelning och mandat inom och mellan olika grupper funnits. Kulturen av att ”alla 

skall vara med och tycka” kan ha varit en bidragande orsak till att det inte ansetts som en 

nödvändighet att ansvarsfördelning och mandat behövt tydliggöras. 

 

Gällande projektplanen i sig har den, enligt granskning, mer gett sken av att vara ett 

avrapporteringsdokument än ett hjälpmedel för planering. Detta samtidigt som otydlighet i 

vad som skall avrapporteras, eller i vilket format verkar rådigt.  Detsamma gäller uppföljning 

av det fortskridande projektet.92  

 

När reflektionsdokumenten och remissbehandling i steg ett avslutats påbörjades steg två. 

Detta innebar ett konkret utarbetade av förslag till en ny kyrkohandbok.93 I SKU går att utläsa 

att detta innebar analys och avvägningar av gudstjänstordningarnas antal, utformningar och 

innehåll. Vidare påtalas att noggranna prövningar av bl.a. behov genomförts. Däremot 

redogörs aldrig för hur. Även de erfarenheter som genom tidigare arbeten med 

handboksrevisioner förvärvats togs tillvara, så även bibelkommissionens arbete med Bibel 

2000. Kyrkostyrelsen hölls kontinuerligt uppdaterad och föredragningar till kyrkomötets 

gudstjänstutskott har genomförts. Biskopsmötet och Svenska kyrkans teologiska kommitté 

involverades också.   

I Thorntonrapporten finnes dock den strukturerade rapporteringen uppåt i organisationen 

bristfällig.94 Detta konstaterande har skett efter intervjuer. Det som påtalas saknas är insyn i 

hur arbetet utförts från kyrkostyrelse och biskopsmöte.  

 

                                                           
90 Lundberg Mattias Hur kunde det bli så här? Om försöken till revision av kyrkohandboken i Svenska kyrkan 

Signum (2015) http://signum.se/hur-kunde-det-bli-sa-har-om-forsoken-till-revision-av-kyrkohandboken-i-

svenska-kyrkan/ 2017-13-09 
91  Thornton(2017) s 15 
92 Thornton (2017) 13 
93 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 14-15 
94 Thornton (2017) 21 

http://signum.se/hur-kunde-det-bli-sa-har-om-forsoken-till-revision-av-kyrkohandboken-i-svenska-kyrkan/
http://signum.se/hur-kunde-det-bli-sa-har-om-forsoken-till-revision-av-kyrkohandboken-i-svenska-kyrkan/
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När det kommer till de olika text- och musikförslagen återges i SKU hur dessa diskuterats och 

bedömts.95 Olika författare, teologer och tonsättare har medverkat vid framarbetandet. På 

tonsättarsidan har olika fromhetsriktningar och generationer funnits representerade. Opartisk 

innehållsmässig granskning av text- och musikförslag genomförts av processgrupper. 

Bedömningen har skett utan vetskap om upphovsmännen. En annan viktig del har varit 

tillförandet av ytterligare expertkompetens genom sakkunniga i specifika frågor. Hur, vilka 

eller tillvägagångssätt återges ej. 

 

Ovanstående skildring, samt urvalsprocessen överlag, har blivit starkt ifrågasatt. Såväl 

experter som övriga kritiker, däribland sakkunniga, präster, musiker, församlingsbor, m.fl., 

har bl.a. påpekat att det finns en uppsjö god liturgisk musik som helt ansetts ignorerats, samt 

att enbart en mycket liten skara, på väldigt otydliga motiveringsgrunder, bjudits in till 

nykomponering. Den korta utvärderingstiden i församlingarna har även den kritiserats starkt.  

Kyrkokansliet har besvarat kritiken med återgivelse av framtagandet av serierna B-E:  

 

Arbetet med kompletterande musik från 2006 och framåt i 

kyrkohandboksrevisionen utgick från det omfattande arbete som gjordes i 

det som ibland kallats ᾽glad, enkel och folklig mässa-projektet᾽ som skedde 

på kyrkomötets uppdrag. Till ᾽GEF-projektet᾽ hörde inventering och 

försöksverksamhet. Utifrån hela detta material och parallellt skedde i 

reflektionsfasen 2006–2009 ett brett förankringsarbete i Svenska kyrkan 

vilket var en bakgrund till de reflektionsdokument som gick på remiss 2010. 

Utifrån reflektionsfas och remiss arbetade expertgruppen därefter vid flera 

sammanträden med att noggrant inventera behov för bland annat musiken. 

Utifrån denna behovsanalys gavs sedan uppdrag till personer att komma med 

förslag – bland annat för musiken, vilka bedömdes anonymt i expertgruppen. 

Viktiga perspektiv var bland annat barnperspektiv. Utgångspunkten för 

denna musik var ett kyrkomötesuppdrag.96 

 

Mattias Lundberg (professor i musikvetenskap, Uppsala universitet) menade att en stor del av 

den problematik som rört det musikaliska hör samman med att denna del av handboksarbetet 

inleddes mycket sent i processen.97 Detta handhavande signalerar en underskattning av 

musikens betydelse för svenskt gudstjänstliv. Granskningsrapporten från Grant Thonrnton, 

bekräftar bristen på att musikkompetensproblematiken borde åtgärdats mycket tidigare i 

processen och sociala forum översvämmas av liknande synpunkter från kyrkomusiker.98  

I SKU återges däremot hur stiftens gudstjänst- och musikhandläggare återkommande samlats 

för s.k. fördjupningsdagar och avstämningar med stiftsrepresentanter har skett kontinuerligt 

från 2006-2012. Men uppgifter om totalt antal träffar och innehåll saknas.  

 

                                                           
95 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 15 
96 Hössjer Sundman Boel: Officiell chatt om Kyrkohandboksförslaget [2016-12-16]   
97 Lundberg (2015) 
98 Thornton (2017) 31 
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Som ovanstående skildring från SKU påvisar har kyrkohandboksrevisionen bedrivits av 

kyrkokansliet i Uppsala, av en central tjänstemannainstans. Arbetssättet är nytt för Svenska 

kyrkan och motsvarighet saknas i jämförbara lutherska kyrkor internationellt.99 Förvisso har 

många tillfälligt sammansatta grupper bestående av personer med teologisk och musikalisk 

expertis funnits vid framtagandet av KHF, men dessa har kommit och gått. Möjligheten att 

kontinuerligt följa det teologiska, liturgiska och musikaliska arbetet har ett ytterst fåtal 

tjänstemän haft. Den enda yttre tillsyn som funnits under processen är att denna lilla 

tjänstemannagrupp själva fått avlägga rapport till en referensgrupp vilka besått av 

representanter för politiska nomineringsgrupper, till biskopsmötet samt till styrgruppen 

härrörande från kyrkostyrelsens arbetsutskott.  

Lundberg redogör att de omfattande kyrkohandboksdebatterna under sena 1700- talet och 

tidiga 1800-talet är belysande för nuvarande processen. Men en stor skillnad ligger i 

tillvägagångssättet. Tidigare har nya alternativ tillkommit av enskilda drivna musiker och 

teologer, vars bidrag prövats och aktualiserades centralt. Därefter har de stadgas för 

församlingsbruk. Med KHF föreligger motsatsen. Initiativet kommer från kyrkokansliet och 

ett färdigt förslag har lämnats till församlingarna och fastställts av en fast central auktoritet.  

En annan väsentlig skillnad är att i tidigare handboksarbeten fanns i kommittéerna ledamöter 

med specialistkunskaper.   

 

Den 23 maj 2012 beslutade kyrkostyrelsen att Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I 

och Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I Musikvolym skulle prövas i Svenska 

kyrkans församlingar.100 Försökstiden skulle vara mellan första söndagen i advent 2012 och 

fram till Domsöndagen 2013. Vilka församlingar som skulle bli sk remissförsamlingar utsågs 

av domkapitlen i respektive stift, efter beslut av kyrkostyrelsen. Urvalskriterier var bl a 

församlingsstorlek, antal gudstjänstdeltagare, flerspråkighet, kyrkorum mm.101 Utöver 

testförsamlingar inbjöds även andra remissinstanser. Dit hörde domkapitel, stiftsstyrelser samt 

övriga instanser Svenska kyrkan önskade få in synpunkter ifrån.  

  Revidering av kyrkohandboksförslaget 2012 

Remissvaren för kyrkohandboksförslaget 2012 inkom den 1 februari 2014.102 I SKU återges 

att närmare 40 % av landets församlingar varit remissinstanser och av dessa svarade 81%.  

Därutöver hade samtliga domkapitel och stiftsstyrelser lämnat remissvar och vidare 21 övriga 

instanser. Spontanremisserna var knappt ett hundratal. Remissvaren bearbetades utifrån 

religionssociologisk metod för att därefter analyseras kvalitativt och kvantitativt.  

 

När det kom till remissförsamlingarna har, enligt uppgifterna i SKU, 52 % (av 472) använt 

större delen av förslaget.103 En diskrepans mellan stiften i hur hög grad de olika förslagen 

använts går att uttyda. Remissresultatet sammanfattas med att 73 % av remissvarande 

                                                           
99 Lundberg (2015)  

    Lundberg skriver även att detta inte skall förväxlas med situationer där förvaltningsinstans handlägger och    

    administrerar projekt. Detta har ägt rum vid tidigare Handboksrevisioner. 
100 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 14 
101 Svenska kyrkans bestämmelser: Kyrkostyrelsens beslut om försöksverksamhet avseende SvKB 2011:14  
102 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 31 
103 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 31 
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församlingarna bejakade förslaget i sin helhet men att justeringar behövdes. 19% svarade 

nej.104 När det gäller domkapitel och stiftsstyrelser svarade samtliga utom en av vardera Ja, 

men med justeringar. Bland spontanremisserna svarade 37 nej, medan 32 ja eller Ja med 

justeringar. Hur många som valde ja respektive ja med justeringar återges inte. Även bland 

övriga remissinstanser låg resultatet närmare femtio- femtio i ja respektive nej. 

 

Remissenkätfrågeställningarna och dess svarsalternativ, från båda omgångarna (KHF 2012 

och KHF 2016), har blivit hårt kritiserade. Frågeformuleringarna har ansetts alldeles för 

ledande, med syftet att bekräfta, t.ex.: ”Rymdes [något] inom ramarna för 

handboksförslaget…?”, ”Tillåter handboksförslaget att ni…?” eller om det utifrån förslaget är 

möjligt för den lokala församlingen ”fira gudstjänst som ni vill”.105 Denna typ av 

frågeställningar har upplevts nästintill omöjliga att svara nekande på då det i praktiken är fullt 

möjligt att fira gudstjänst utifrån vilket förslag som helst, eller inget alls.   

Något annat som fått kritik är svarspresentationen. Även om separat svarsfördelning 

redovisades lades de två jakande svarsalternativen ihop för att sedan jämföras med de två 

nekande. Det neutrala mittenalternativet räknades då bort, så även spontanremissvar, övriga 

remissvar och de som valt att avstå från att svara helt.  

Därtill har kritiska synpunkter på att tidigare svar felaktigt tolkats som bejakande inkommit. 

Några få valde därför, av denna anledning, att helt avstå från att avge svar på vissa 

enkätfrågor, andra kommenterar detta i sina spontanremissvar. 

Mycket av den kritik som funnits gentemot remissenkätfrågorna och återkopplingen till 

inkomna svar bekräftas av Thorntons granskningsrapport. Där återges att Svenska kyrkan lagt 

ner stora resurser på själva försöksverksamheten och remissrundor i sig men att 

remissfeedbacken varit bristande eller osynlig.106 Även problematiken kring att 

remissfrågorna varit formulerade för s.k. ”positiv respons” återfinns.  

 

I SKU redogörs att de inkomna teologiska och språkliga synpunkterna bearbetas av teologer 

och författare.107 Samtidigt som sakkunniga teologer fick uppdraget att 

konsekvensproblematisera förslagen. Anonyma textförslag bedömdes av slutgruppen innan 

förslagen åter gick till tidigare nämnda teologer och författare. Arbetet utifrån 

barnperspektivet kom arbetsprocessmässigt att ske på liknande sätt. 

I Thorntons granskningsrapport går dock att utläsa att kritik finns mot att kanslitjänstemän 

och projektledningen sammanställde remissmaterialet och själva prioriterade vad experter fick 

i uppdrag att bearbeta.108   

 

När det kommer till musiken fastslås i SKU att majoriteten av remissinstanserna bejakat 

musikdelen i sin helhet, men ansåg att förändringar behövdes.109 Utifrån remissvaren kunde 

konstateras att serie A (i princip nuvarande 1986 års Handbok) hade starkast ställning. Hela 

                                                           
104 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 33, 37 
105 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 32 
106 Thornton (2017) s 24-25 
107 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 43 
108 Thornton (2017) s 24 
109 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 43 
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94 % var positiva till serien.110 Men att även övriga musikserier hade stöd på över 70 % 

vardera. Men åter har stark kritik mot remissfrågornas utformande uppkommit. 

De revideringar som genomförts har gjorts utifrån remissvaren samt revisionsuppdraget från 

kyrkostyrelsen.111 De musikaliska övervägandena till KHF 2016 har fortfarande haft 

grundtanken att gudstjänstsång skall bära liturgi på folkspråket, vilket betyder en 

kyrkohandbok som är trogen mot Svenska kyrkans gudstjänsttradition men samtidigt är öppen 

för nyare musikgenrer.112 Detta går att förena med både revisionsuppdraget och Kyrkomötets 

beslut om barnkonsekvensanalys från 2012.  

Lundberg talar om Serie A:s särställning utifrån sitt traditionsbärande syfte.113 Den är 

förvaltare av ett liturgiskt- och ett gregorianskt arv. Därigenom definierar den till stor del 

Svenska kyrkan som trossamfund. Traditionellt har den setts som ”den yttre rituella 

manifestationen av kyrkans tro och lära men också som en kulturell artefakt, på samma villkor 

som exv. kyrkorum, kyrkokonst och psalmdiktning.”114 Genom att därtill vara en 

identifikationsfaktor, såväl andlig som kulturell, kan liturgin i Serie A även tillskrivas en 

pastoralpedagogisk funktion. I dess yttre funktion avspeglar den vad som sker i gudstjänsten, 

detta även för den ovane besökaren eller betraktaren.  

Vad bekommer serierna B-E bearbetades dessa primärt av respektive upphovsman men 

arbetet granskades, enligt SKU, kontinuerligt av sakkunniga.115 De har enligt SKU 

kvalitetsgranskats och bearbetats för att värna om den liturgiska traditionen. 

 

I september 2014 skrev representanter för fem av Sveriges huvudorganisationer inom 

kyrkomusikaliskt område till biskopsmötet och kyrkostyrelsen beträffande KHF 2012 och 

kyrkohandboksrevisionsgruppens organisation.116 Dessa var Domkyrkoorganisternas 

förening, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungliga musikaliska Akademin, Kyrkomusikernas 

Riksförbund och Sveriges kyrkosångförbund. Brevet hade därutöver 870 undertecknare.  

I brevet, som var en vädjan till biskopar och företrädare för nomineringsgrupper, påtalades en 

oro över att Svenska kyrkans ledning inte visat på varken intresse eller tillräcklig kompetens i 

förvaltandet av Svenska kyrkas musiktradition. Det som önskades var en inbjudan till samråd 

för diskussion av bl.a. nya arbetsformer om den liturgiska musiken och att förankring med 

experter och dialog med musikaliska intresseorganisationer skulle främjas. Både 

inomkyrkliga som externa. I brevet går bl.a. följande att utläsa:  

 

Oro och besvikelse har präglat mångas erfarenheter av musiken i förslaget 

till ny kyrkohandbok, musik avsedd att göra normerande för samtliga 

                                                           
110 Dock har kritik uppkommit om att flera ändringar som gjorts är försämringar. Spontanremisser mm talar mer i 

termer som ”minst dålig” i sina beskrivningar av Serie A. 

Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 32 
111 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 54 
112 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 53 
113 Lundberg Mattias Vad hålls ”pro cynosura et regula” i förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan? – 

Förslagets Serie A i liturgi- och musikvetenskapligt hänseende [2013] Hymnologi Nordisk tidskrift 
114 Lundberg (2013) 
115 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 54 
116 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 45 

Domkyrkoorganisternas förening, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungliga Musikaliska Akademien, 

Kyrkomusikernas Riksförbund, Sveriges kyrkosångförbund: Öppet brev till Svenska kyrkans biskopsmöte samt 

kyrkostyrelse [2014-09-26]. Brevet har därutöver 870 undertecknare.  
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Svenska kyrkans församlingar. Samtliga musikaliska intresseorganisationer, 

befintlig forskning och många församlingsröster har i debatt och remisser 

påtalat stora brister i arbetet med den liturgiska musiken. Kritiken gäller 

enskilda delar men också projektets hela utformning, tidsramar, brist på 

dialog samt avsaknad av expertkunskap på centrala delområden. 

Kyrkomusikernas Riksförbund skriver t. ex. träffsäkert: ”Även om det nu 

finns enskildheter i musikdelen av förslaget som är bärare av väsentliga 

kvaliteter menar vi att helheten framstår som ett hastverk, resultatet av ett 

slags improviserande utan inre sammanhang och konsekvens”.117 

 

Vidare påtalades att: 

 

I ljuset av kritiken framstår det som direkt provocerande att Kyrkokansliet 

återkommande kommunicerat bilden att musiken fått ett tydligt stöd och att 

förslaget därmed bör drivas igenom efter diverse mindre ”justeringar”. Den 

uttolkningen av remisserna förefaller stödja sig på en kontroversiell statistik 

tolkning av remissvar från en diskutabelt utformad webenkät. Det är vår 

gemensamma övertygelse att en ny kyrkohandbok som ska vinna acceptans 

och användas brett i Svenska kyrkans församlingar behöver starkare stöd än 

en omtvistad ”majoritet” utifrån oklara förutsättningar.118 

 

I SKU redogörs för hur företrädare för dessa organisationer bjöds in till överläggningar i 

oktober 2014.119 De lovades inblick i projektarbetet. I december mötte kyrkostyrelsens 

arbetsutskott organisationens företrädare. Vidare kontakter ägde rum mellan december 2014 

och april 2015. I mars 2015 skrev representanter för dessa musikorganisationer åter till 

styrgruppen där man påtalade att insyn inte getts och att mål och principer för arbetet 

fortfarande saknades. Utifrån detta varnade man för ett misslyckande om projektet inte 

öppnades för insyn samt att befintlig kompetens tillfördes. Men resultatet av vädjan upplevdes 

resultatlös. Samtliga fem musikorganisationen lämnade samma år in en skriftlig reservation 

mot arbetet.  

Praeses för Kungl. Musikaliska akademien Ordförande för Domkyrkoorganisternas förening, 

ordf. Sveriges Kyrkosångförbund, ordförande för Föreningen Svenska tonsättare skrev 

följande i Kyrkans Tidning i september:  

 

Våra viktigaste förslag och rekommendationer för hur musikarbetet 

skulle behöva bedrivas med öppenhet, transparens och lyhördhet 

gentemot kyrkans musiker och övrigt musikliv har inte vunnit gehör och 

inte tagits till vidare diskussion. Eftersom vi inte kunnat föra en 

diskussion om de enligt oss mest avgörande frågorna, vet vi heller inte 

varför man valt att inte beakta dem. Än så länge har resultatet av det 

                                                           
117 Domkyrkoorganisternas förening, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungliga Musikaliska Akademien, 

Kyrkomusikernas Riksförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund [2014-09-26] 
118 Domkyrkoorganisternas förening, Föreningen Svenska Tonsättare, Kungliga Musikaliska Akademien, 

Kyrkomusikernas Riksförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund: Öppet brev till Svenska kyrkans biskopsmöte samt 

kyrkostyrelse [2014-09-26] 
119 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 45 

Lundberg (2015)  
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samlade uppropet och andra kritiska granskningar inte lett till annat än 

att i praktiken samma material skickas ut på remiss igen, med vissa 

detaljer ändrade.120 

 

Anledningen till beslutet var upplevelsen av att resultatet och arbetsmaterialet hösten 2015 i 

princip befann sig på samma ställe som vid uppropet 2014.121 Så sent som vid årsskiftet 

2014˗2015 saknades fortfarande målbeskrivning/grundläggande principer för revisionsarbetet 

gällande äldre musik (gregorianik, koraler och alternativ från tidigare kyrkohandbok). Dessa 

beställdes då från Uppsala universitet (Institutionen för musikvetenskap), något som visar på 

att några principer för det arbete som bedrivits under åtta år (2006˗2014) inte omfattats av 

varken målbeskrivning eller principer av vad revisionsarbetet faktiskt ämnade uppnå. Detta 

stämmer även väl överens med Åbergs återgivelse och Thorntons granskningsrapport.  

 

I september 2014 hölls ett halvdagsseminarium med kyrkomötet om de behov av förändringar 

som framkommit i remissvaren.122 2015 ägde en uppföljning samt fördjupning med 

gudstjänstutskottet rum. Därpå hade biskopsmötet 2014 i november fått ta del av en 

preliminär version av det bearbetade arbetet. Biskopsgruppen tillsatte arbetsgrupper för de 

olika områdena och följande år redovisade grupperna sina synpunkter. Slutförslagsgruppen 

behandlade sedan det sista i februari-mars 2015.  

 

Styrgruppen fattade beslut om att en granskning av det reviderade förslaget skulle äga rum 

före det åter sändes ut på remiss.123 Slutförslagsgruppen gjorde, utifrån biskopsmötet 2015, ett 

preliminärt förslag som sedan gick till sakkunniga för granskning mellan mars–augusti samma 

år. Under våren 2015 ägde, enligt SKU, en granskning av det teologiska rum. Denna skedde 

vid endagarsseminarier eller enskilda överläggningar med projektledningen. Totalt var det 12 

personer; författare, teologer och språkligt sakkunniga. En av uppgifterna var att beakta 

dokumentet Guds vägar, vilket antagits av kyrkomötet. Vidare hörde konsekvenser, 

ekumenik, barnperspektivet till granskningsuppgiften. 

Vidare går i SKU att utläsa att endagarsseminarier anordnats för arbete kring dop- och 

konfirmationsgudstjänst. Vid dopseminariet medverkade sakkunniga, lärare från Svenska 

kyrkans utbildningsinstitut och andra pastoralt erfarna präster. Till seminariet kring 

konfirmationsgudstjänsten deltog lärare från utbildningsinstitutet samt 

konfirmandkonsulenter.  

 

Kritik har åter väckts angående ovanstående officiella återgivelse bl.a. på grund av att 

sakkunniga ej namngetts. Inom musikdelen ej ens hur många de varit till antalet eller dess 

bakgrund. När Lundberg var en av representanterna för de fem musikorganisationerna 2015 

efterfrågades vid flera tillfällen även namnen på språkvetarna. En fråga som inte heller då 

besvarades.  

                                                           
120 Rydén Susanne, Carlshamre Reibjörn, Lundborg Peter, Jonsson Tibblin Martin Vägen framåt med 

Kyrkohandbokens musik Kyrkans Tidning 21 september (2014) https://www.kyrkanstidning.se/debatt/vagen-

framat-med-kyrkohandbokens-musik [2019-04-23] 
121 Lundberg (2015) 
122 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 43-44 
123 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 44-45 
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Den slutenhet som funnits i arbetsprocessen har ifrågasatts från olika håll. Frågan handlar om 

varför så få fått tillgång till det fullständiga källmaterialet av expertutlåtanden. Projektledare 

för kyrkohandboksarbetet Solveig Ininbergs har besvarat frågan med att det material som 

ansetts relevant från revisionsgruppens arbete varit tillgängligt för gruppen.  

En konkret fråga om vilka experter inom det kyrkomusikaliska området som varit delaktiga i 

arbetsprocessen ställdes i en offentlig chatt, i december 2016, där personer ur 

revisionsgruppen svarade på frågor. Ininbergs svarade följande: 

 

I en kyrkohandboksrevison som pågått under mer än 10 år har många 

sakkunniga funnits med, både i samråds- och reflektionsfas 2006˗2010, inför 

förslaget 2012, i bearbetning utifrån remissvar 2014-2015 och efter 

remissvaren 2016. Utgångspunkten har i arbetet varit att ha hög kompetens 

och att det är själva handboksmaterialet som ska bedömas och inte vem som 

har bearbetat eller varit inne i olika faser. Då har material av olika slag 

bedömts anonymt, ibland i flera steg.124 

 

Ovanstående, och liknande svar, har till viss del väckt mer frågor än svar. Särskilt sett till de 

många avhopp direktrelaterade till bristande insyn, eller bristande påverkansmöjlighet, 

kyrkohandboksarbetet kantats av. Ett sådant exempel är professor Karin Nelson. Nelson 

lämnade sitt uppdrag efter att blivit nekad att få ta del av professor Bohlins expertutlåtande. 

Ett utlåtande Nelson fann sig i behov av för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Avhoppet har 

kommenterats av Maria Lundqvist-Norling på kyrkokansliet: 

 Revisionsgruppen har tillgång till allt material som den anser sig behöva för 

sitt arbete och dessutom kyrkomusikalisk expertis.125 

Nelson själv kommenterade sitt avhopp i tidningen Dagen enligt följande: 

…[…]… Men jag har fått beskedet att en tjänsteman ska referera innehållet 

till mig i muntlig form. Som forskare är inte detta en arbetsmetod som jag 

anser vara seriös.”126 

Thonrntons granskningsrapport återkopplar även den till bristande transparens.127 Bl.a. 

betonas vikten av att involverade personer i ett projekt får tillgång till källmaterial.  Rapporten 

konstaterar även att Svenska kyrkans protokoll primärt innefattar beslut, inte diskussioner 

eller motiveringar till beslut. Likaså saknas redogörelse för att projektmedlemmar valt att 

avgå från sina uppdrag.  

 

Trots massiv kritik från olika håll, teologiska och vetenskapliga tidningartikar, Akademier, 

musikorganisationer, anställda, församlingar, radio och media mm har tystnaden gällande 

innehållskritiken från projektledningen varit fundamental. Denna tystnad har ansetts 

                                                           
124 Officiell chatt om Kyrkohandboksförslaget [2016-12-16]   
125 Officiell chatt om Kyrkohandboksförslaget [2016-12-16]   
126 Ottestig Johannes: Avhopp från kyrkohandbokens revisionsgrupp (2016) Tidningen Dagen [2016-12-07] 
127 Grant Thornton: Granskning av projektprocessen för ny kyrkohandbok - Svenska Kyrkan, Stockholm (2017) s 
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förvånansvärd.128 De argument som istället getts har handlat om att arbetet i sig pågått för 

länge för att kunna avbrytas.  

 

I Thonrtons granskningsrapport går följande att utläsa:  

 

”Genom att ta in externa parter öppnar man upp för olika synsätt, och även 

potentiellt missnöje, vilket kan skapa krita istället för det extra bidrag man 

förväntat sig gällande specialistkompetensen. Det kan vara utmanande att ta 

in externa personer med andra referensramar men enligt vår mening är det ju 

ofta just det man vill komma åt och därför blir det än viktigare att lyssna in 

hur dessa experter anser sig kunna bidra på bästa sätt.”129 

 

Med tanke på den kritik och debatt som flörts i extern press bedömer vi att 

projektet kanske borde ha beaktat behovet av kommunikation även i kanaler 

utanför kyrkan. Egentligen borde det ju vara positivt med så stort 

engagemang från ”externa kultursverige” i ett internat handboksarbete. 

Genom att kommunicera mer runt upplägg. Vägval och principbeslut runt 

kyrkohandboken till de som inte haft insyn i arbetet hade kanske 

”kritikerstormen” ha kunnat undvikas.” 130 

 

I december 2016 startades av organist Maria Löfberg en tidsbegränsad namninsamling vid 

namn Kyrkomusiker kritiska till nu kyrkohandbok. 131 Detta för att försöka ta reda på hur 

många kyrkomusiker som ställde sig kritiska till förslaget. Namninsamlingen fick 643 

underskrifter (Se vidare 2. 5. 1 Principiella överväganden vid utarbetandet av 

kyrkohandboksförslaget 2012 och reviderade kyrkohandboksförslaget 2016).  

  Remissvaren utifrån barnperspektiv 

I remissenkäten till KHF 2012 fanns tre frågor vilka specifikt rörde barn och unga.132 Dessa 

var:  

 

- Hur har barns och ungas synpunkter tagits tillvara i församlingarnas svar?  

- Hur fungerar det att fira Högmässa, Mässa/Gudstjänst med barn och unga?  

- Hur fungerar det att fira gudstjänst vid dop, konfirmation, vigsel och    

  begravning med barn och unga?133 

 

Enkäten var utformad så att möjlighet till frisvar fanns.134  

SKU skriver att enkätfrågesvaren gett en god bild över hur remissinstanserna uppfattat 

kyrkohandboksförslaget utifrån detta perspektiv. 88 % svarade att förslaget fungerat mycket 

bra eller ganska bra. Förslag gavs även på hur gudstjänster ytterligare kunde utarbetas för att 

fördjupa barn och ungas delaktighet. Några av önskemålen var enklare språk, fler moment att 

                                                           
128 Lundberg (2015)  
129 Thornton (2017) s 18 
130 Thornton (2017) s 29 
131 Denna namninsamling har uteslutande varit webbaserad vilket kan påverka evidensen.  
132 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 34 
133 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 34 
134 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 34-37 
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aktivt delta i, växelläsningar samt att gudstjänsten ej blev för lång. Kritiken i 

spontanremisserna nämns ej i sammanhanget. 

För de kyrkliga handlingarnas del återkom påpekande om att rytmen i dopgudstjänsten inte 

fungerade. Gällande konfirmationsgudstjänsten önskade en tredjedel av församlingarna att en 

fakultativ fråga skulle finnas och gällande begravningar eftersöktes, utifrån barnperspektivet, 

större flexibilitet vid avskedet. Så även vägledning vid begravning av dödfött respektive barn 

som avlidit i späd ålder. 

 

Av analysen av remissvaren, och efter uttalanden från sakkunniga i beredningen, framhölls att 

det i grunden ej förelåg behov av förenkling av språket utan avgörande för barns möjlighet att 

aktivt delta i gudstjänsten handlade primärt om metod. 135 Detta gällande såväl text som 

musik.  

  Ny slutförslagsgrupp 
I november 2013 tillsatte Kyrkostyrelsen en slutförslagsgrupp bestående av sex personer 

(präster och musiker).136  Kraven var att slutförslagsgruppen skulle bestå av personer ”med 

stor pastoral kompetens för att säkra kyrkohandbokens användbarhet i församlingarna”. Valet 

blev: teologie doktor, prost Jan-Olof Aggedal, kyrkoherde Elisabet Cárcamo Storm, 

stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson, domprost Carl Sjögren, organist Andreas Söderberg och 

stiftsadjunkt för gudstjänstutveckling Birgitta Söderberg. Från april 2013 

kommunikationschef Gunnar Sjöberg. 

Referensgrupp, projektledningsgrupp och styrgrupp kvarstod.  

Gruppen kom fram till att en bearbetning och/eller omarbetning av 2012 års förslag var 

nödvändig. En viktig utgångspunkt i detta arbete var att se den pastorala helheten. Det 

språkliga, teologiska, musikaliska och pastorala hörde samman. 

 

I januari och juni 2014 utsågs nya referensgrupper.137 I den första ingick kyrkostyrelsens 

arbetsutskotts ordinarie ledamöter ärkebiskop Antje Jackelén, tidigare förbundsordförande 

Wanja Lundby-Wedin (S), kyrkoherde Mats Hagelin (BA), konsult Lars Johnsson (S), prost 

Sven E. Kragh (C), stiftsdiakon Anna Lundblad Mårtensson (POSK) och ombudsman Jerry 

Adbo (S), lantbruksföretagare Camilla Widepalm Heurén (C), domkyrkoorganist Torvald 

Johansson (POSK), komminister Elise Nilsson (ÖKA), lärare Katarina Ramnerö Ödestad 

(BA) och komminister Karl-Gunnar Svensson (KR). När Camilla Widepalm Heurén avsade 

sig sitt uppdrag utsågs diakonen Elisabeth Rydström (C) som ny ledamot i referensgruppen 

2015. 

I den andra ingick: utvecklings- och planeringschef Erika Brundin (ordförande), chef för 

utvecklingsenheten, prost Inga-Lena Arvidsson, chef för analysenheten, docent Jonas 

Bromander, kyrkosekreteraren, professor Cristina Grenholm och kommunikationschef Gunnar 

Sjöberg. I december 2014 utsåg kyrkostyrelsen arbetsutskottets ordinarie ledamöter 

ärkebiskop Antje Jackelén, tidigare förbundsordförande Wanja Lundby-Wedin (S), 

                                                           
135 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 49 
136 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 15-16, 42 
137 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 16 
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kyrkoherde Mats Hagelin (BA), konsult Lars Johnsson (S), prost Sven E. Kragh (C), 

stiftsdiakon Anna Lundblad Mårtensson (POSK) samt biskopen Per Eckerdal till styrgrupp.  

Referensgruppen i övrigt kvarstod i sitt uppdrag. 

 

I december 2014 beslutade kyrkostyrelsen att det reviderade kyrkohandboksförslaget 2016 

skulle läggas fram för beslut vid Kyrkomötet 2017 och tas i bruk kommande år.138  Detta var 

en förlängning tidsplanmässigt från tidigare (ett år). Men kritiker menar att tidsplanenen inte 

överensstämde med den stora förändring i arbetsdirektiv som ägde rum 2009.  

 

Efter den avslutade remissomgången presenterades resultatet för biskopsmöte och 

kyrkostyrelse i maj respektive juni 2014.139 Därefter följde en bearbetning av förslaget.  

Denna revidering ägde rum mellan juni 2014 och augusti 2015. 

  Ny remisstid 
När styrgruppen sammanträdde i januari 2015 utsågs stiftsdirektor Solveig Ininbergs till 

huvudprojekteldare.140 Den operativa projektledningen kom att bestå av: teologie doktor Boel 

Hössjer Sundman, handläggare kyrkans gudstjänstböcker, docent Karin Sarja (till 2013) 

projektsekreterare, teologie doktor Ingegerd Sjölin, teologisk sekreterare (sedan 2014), 

musikdirektör Bengt Almfjord, musikalisk resurs (sedan 2014), musikdirektör Henrik Tobin, 

musikalisk resurs (sedan 2015) och kommunikatör, specialist Dag Tuvelius, kommunikativ 

resurs (sedan 2015).   

 

16 december 2015 tog Kyrkostyrelsen beslut att KHF 2016 skulle sändas ut på remiss.141 

Vidare togs även beslutet att Kyrkoordningsförändringar som föranleddes av KHF skulle 

remitteras. 

KHF 2016 är en omarbetning av KHF 2012 utifrån revisionsuppdrag, försöksverksamhet och 

remissvar.  

2.4.2  Principiella överväganden vid utarbetandet av KHF 

2012 och reviderade KHF 2016 
Vid framarbetandet av den nya kyrkohandbok har vissa s.k. principiella överväganden funnits. 

Dessa kommer behandlas nedan. SKU:s egen skildring kommer att återges men även 

övergripande synpunkter som finns kring denna redogörelse. 

 Språkliga och teologiska överväganden 
I SKU beskrivs hur tidigare kritik från bl.a. KHF 2000 varit vägledande i framarbetandet med 

KHF 2012 och KHF 2016. Ambitionen har varit att finna språkliga uttryck som är teologiskt 

välvalda och begripliga samt uppnå en språklig form som är funktionell i samtid men även 

hållbar över tid och rum, i strävan att trycka existentiellt tilltal.142  

                                                           
138 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 17 
139 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 42 
140 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 16 
141 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 5 
142 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 36 



47 
 

För detta ställs språkliga krav.143 Språket i en kyrkohandbok är inte primärt ämnat för enskild 

andakt utan gemensamt kollektivt gudstjänstfirande. Det bör därför inte vara alltför präglat av 

samtidspopulära uttryck men fortfarande lämna utrymme för lokala tilltal. Vidare skall 

gudstjänstens språk innehålla en viss rytm och växlingar mellan starkare och svagare fraser 

och ord. Även visst poetiskt inflytande bör finnas.  

 

Att arbeta med språket i sig är ingen ny företeelse. Britt G Hallqvist arbetade med fördjupning 

av gudstjänstspråket redan vid Handbokskommittén 1968.144 Hennes sammanfattning var att 

det fanns ett liturgiskt särdrag i gudstjänstspråket vilket hon sammanfattade; enkelhet, klarhet 

och koncentration. I SKU går att utläsa att dessa tre nyckelord även kan motiveras utifrån 

luthersk-evangeliskt perspektiv: ”Eftersom Kristus dött för alla måste det kunna utsägas för 

alla.”145 Samtidigt påpekas att gudstjänstens språk inte får bli så enkelt att dess uttryck direkt 

kan omfattas av alla. Precision och transparens är det som behövs. 

 

En mycket viktig del av arbetet har varit det inklusiva (inkluderande) språket. I SKU 2012 

och 2016 redogörs för tre strategier vilka varit vägledande i detta arbete.  

 

- Evangeliskt befriande (bryter mönster som kan osynliggöra och förminska 

människor och istället välkomnar förändringar, även ur ett könsperspektiv) 

- Könsneutraliserande (försöka använda du eller vän) 

- Könskompletterande (använda både feminina och maskulina benämningar 

för att beskriva Gud). 146 

 

Vid sekelskiftet 2000 börjades inom systematisk teologi framlyftandet av beskrivandet av 

Gud i både feminina och maskulina drag.147 Några som ägnat sig åt olika former av 

feministisk teologi är Gail Ramshaw, Jeanette Sky, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Mary E 

Hunt, Tina Beattie, Ninna Edgardh och Elaine Paige, för att nämna några.148  

Redan år 1998 kom direktiv från Svenska kyrkans centralstyrelse om att en stor vikt vid 

kommande handboksrevidering skulle läggas på arbete med inklusivt språk. Detta särskilt 

gällande genusperspektivet. Med språket som redskap önskades bl.a. skapandet av mer 

inkluderande gudstjänster och fler sätt att uttrycka Guds kärlek och nåd. Utifrån denna 

intention blev målet att i möjligaste mån undvika att benämna Gud i maskulina termer och 

Jesus skulle primärt lyftas fram som människa. Vidare ämnades inkluderandet av kvinnor och 

kvinnors erfarenheter ges utrymme. Detta då kyrkohandboksgruppen menade att tidigare 

gudstjänstspråk var skapat av män för män, och därav saknades kvinnans föreställningsvärld. 

Den teologiska utgångspunkten för beslutet låg i ”Alla människors lika värde både i 

förhållande till varandra och i förhållande till Gud”.149 Däremot ansågs kompletterande av 

                                                           
143 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 33 
144 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 33-34 
145 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 33 
146 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 24-25 
147 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 20 
148 För vidare information kring ovannämnda författare hänvisas till 1.13 Tidigare forskning. 
149 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 21 
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befintliga gudsbilder resultera i ett allt för ordrikt gudstjänstsspråk varav användandet av 

bibelns många metaforer för att bringa fram fler gudsbilder förespråkades.  

I remissvaren till Handboksförslaget 2000 skrev Kvinnor i Svenska kyrkan att förslaget var ett 

viktigt steg mot en mer jämlik, mänsklig och rättvis gemenskap.150 Men överlag blev kritiken 

mot förslaget massiv. Den gällde bl a att gudstjänstens språk ansågs blivit stereotypt, ensidigt 

och opersonligt. Inkluderingsförsöket hade resulterat i en avhierarkisering och 

avpersonifiering av Gud. Gud och Guds roll hade tappat sin bärande kraft. Kritiken var så 

pregnant att handboksgruppen t o m fick frågan om deras syfte var att hindra människor från 

att tillbe Gud som Herre och Fader? Att Jesus är Herre borde vara något o-omtvistligt då det 

ansågs vara det bärande elementet för hela den världsvida kyrkan i allmänkyrklig tradition. 

Ninna Edgardh kommenterar ovanstående kritik i Gudstjänst i tiden. Edgardh finner att denna 

tolkning mest vilar på en emotionell uppfattning än objektiv grund.151 

Kyrkostyrelsen beslutade med avvaktande men frågan återupptogs vid nästa handboksförslag. 

 

I remissvaren till KHF 2000 påtalades även att ett inklusivt språk inte bör begränsas till att 

enbart gälla förhållandet mellan man och kvinna.152 Delegationen för finskspråkigt 

församlingsarbete menade att ”en slags svensk homogenitet på bekostnad av det 

mångkulturella” präglade KHF medan Svenska Kyrkans Unga fann brister i inkluderandet av 

barn och unga i språket [se vidare barnkonsekvensanalys]. Andra minoritetsgrupper, vilka inte 

funnits representerade tidigare var människor med t ex olika kulturell bakgrund, 

funktionsnedsättning, olika åldrar, sexuell läggning, etnicitet mm.153  

 

Reflektionsdokumentet Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års 

kyrkohandboksgrupp från 2009 har varit en viktig utgångspunkt för framarbetandet med KHF 

2012 och KHF 2016.154 I dokumentet konstaterades att önskan om ett mer inklusivt språk var 

tydligt förankrat i Svenska kyrkan. SKU skriver att det ur remissvaren från 2000 gått att utläsa 

en påpekan om att det inklusiva språket ej enbart avser det verbala utan likväl gudstjänstens 

övriga uttrycksformer. Att komplettera det traditionella språket var det man primärt ämnade 

då ett inkluderande språk ansågs öppnande för andlig utveckling. 

Behovet av ett inklusivt gudstjänstspråk har haft sin utgångspunkt i medvetenheten om 

språket som maktbärare.155 Detta genom att språk kan definiera och strukturera hur människan 

uppfattar sin verklighet. Svenska kyrkan ville utgå från sin medvetenhet kring detta samt den 

diskriminering och ojämlikhet som existerar i vårt samhälle. Därför blev relationen gudstjänst 

och kultur en annan utgångspunkt för framarbetandet med en kommande kyrkohandbok. I 

gudstjänsten finns möjligheten att uttrycka motstånd mot förtryck genom identifiering med 

Jesus och dennes identifikation med de allra svagaste i samhället. Vilka som tillhört dessa 

samhällsgrupper har genom tid och rum varierat (fattigdom, sexuell läggning, religion, kön, 

funktionshinder, ålder mm).  

                                                           
150 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 20-21 
151 Edgardh (2010) s 160 
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Intentionen att försöka finna ett mer inklusivt språk har det aldrig funnits någon nämnvärd 

kritik emot. Däremot hur revideringarna är genomförda. Övervägande av de kritiska 

synpunkterna har handlat om att vissa av de språkliga nykonstruktionerna inte byggt på 

språkets historia. Löwegren är av åsikten att det är ur den bibliska uppenbarelsens språkvärld 

kyrkans liturgi vuxit fram ur och kyrkan har, i likhet med andra mänskliga gemenskaper, 

behov av ett gemensamt sätt att tala.156 Förbindelsen mellan liturgi och språk är något även 

Uwe Michael Lang och Robert Louis Wilken berör. Wilken talar om ”Herrens sätt att tala” 

som i sin tur är ett citat från Augustinus Bekännelser: in dominico eloquio.157 Och Lang:  

 

Vi känner igen detta gemensamma språk: Fader, Son och Helig Ande. Tro, 

hopp och kärlek. Synd och förlåtelse. Guds rike, Guds Lamm, Herrens 

lidande och så vidare.158 

 

Både Lang och Wilkens når konklusionen att tro är inbäddad i språket.159 Utan det kristna 

språket skulle det inte finnas något kristet liv i dess fullhet. Inte heller möjligheten till ett 

troget trosförmedlande till nästa generation. Det distinkta kristna språket kan därav inte ses 

som abstrakta idéer. 

 

Ett språkligt avvägande som gjorts berör det existentiella tilltalet. Det handlar om att ta fasta 

på människors existentiella upplevelser av Gud, gudsnärvaron, gudsmötet mm i beskrivandet 

av Gud.160 I SKU går att läsa att resultatet, som presenterades i KHF 2012, fick viss kritik 

men att bearbetning sedan ägt rum, bl.a. för att uppnå en balans mellan människan som 

individ och som kollektiv. Detta då remissvar påpekat att Gud fortfarande i 2012 års förslag 

nämns som han utan att det uppfattas som en nödvändighet. 

I SKU går att utläsa att en språklig genomgång av kyrkohandboksförslagets texter har gjorts 

utifrån de synpunkter som kommit in i remissvaren.161 Dessa kan sammanfattas i tre punkter: 

 

* Behov av förbättrande av språkliga kvalitén (grammatiskt, stilistiskt mm) 

* Behov av förändring av specifika innehållsliga uttryck (ord som uppkommer för ofta, modeord, för 

personliga och subjektiva formuleringar mm ) 

* Behov av översyn av språkliga förändringar som fått teologiska konsekvenser (utifrån texternas 

undervisande och föreskrivande karaktär). 

 

De övergripande teologiska synpunkterna gällande KHF 2012 har primärt handlat om 

treenigheten och hur den framställs, det eskatologiska, den inomvärldsliga betoningen, 

                                                           
156 Löwegren “Bevara den andliga enheten”. Om varför kyrkan behöver gudstjänstböcker [2017] 

http://liturgi.isacson.be/bevara-den-andliga-enheten-om-varfor-kyrkan-behover-gudstjanstbocker/ [2019-04-20] 
157 Lang Uwe Michael: The voice of the Church at Prayer- Reflections of Liturgy and Language (2012) Ignatius 

press 

Wilken Robert Louis: The church way of speaking (2005) https://www.firstthings.com/article/2005/08/the-

churchs-way-of-speaking [2018-07-17] 
Augustinus: Bekännelser kap 9.5.13 
158 Lang (2012) s 22 
159 Lang (2012) s 22-23, Wilken (2005)  
160 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 50 
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försoningsläran, kristologin, bibelanknytningar, kyrkoåret och diakoni. Samtliga behövde 

förstärkas och förtydligas.162 Även obalans mellan trosartiklarna påtalades, att det existentiellt 

svåra i våra liv borde lyftas fram mer samt teologiska betoningar vid dop och nattvard. I SKU 

går att utläsa att flera ändringar gjorts utifrån inkomna synpunkter. 

  Musikaliska och musikteologiska överväganden 
Genom musiken kan trons många aspekter komma till uttryck.163 Den är en stärkande 

funktion i med mötet mellan Gud och människan. I SKU går att utläsa att musiken och 

musikaliska avväganden haft en viktig plats i handboksrevisionens arbete. Detta även om de 

inte nämns i direktiven från kyrkostyrelsen.  

 

Musikens funktionella uppgift i Svenska kyrkans gudstjänst är enligt Svenska kyrkans 

församlingsnämnds policydokument från 1991 att: ”förstärka Guds tilltal till människan och 

att vara ett medel (metod) för att frambära församlingens lovsång och bön”.164 Den kan främja 

delaktighetskänslan, emotionella upplevelser och associationer. I Musiken i Svenska kyrkans 

församlingar från 2001 går att läsa att dess uppgift är att vara en integrerad del av 

gudstjänsten, inte enbart inneha en dekorativ funktion. Vid kyrkliga handlingar tillkommer 

utöver ovanstående även andra funktioner. Vid t.ex. begravning kan musik även skänka tröst 

och hopp. 

Vidare fastslås att grundläggande för musikens roll i gudstjänsten är den gemensamma 

församlingssången.165 Psalmsången är en viktig och central del i luthersk-evangelisk tradition 

och dess funktion är mångfacetterad. Den uttrycker tro och bön, är en fördjupad funktion av 

det talade Ordet (predikan), bidrar till livstolkningar mm. Musik uttrycker kontinuitet och den 

kan förstärka gudstjänstens olika skeenden samt tolka evangeliet.  

 

Bakgrundsmässigt går i SKU att läsa hur det under 1980 och 1990-talet skett ett arbete med 

alternativ svensk Mässmusik.166 I KHF 2000 fanns ambitionen om trohet gentemot den äldre 

liturgiska traditionen men även enklare och folkligare gudstjänstmusik. 2001 ägde ett arbete 

med ny Mässmusik som var ”Glad, enkel och folklig”. Detta resulterade i Gudstjänstsång 

(Verbum). Innehåll från Gudstjänstsång återfinns i KHF 2016. Däremot nämns ej att syftet 

med denna Mässmusik aldrig varit att ens vara ett supplement till kyrkohandboken:  

 
Det är viktigt att veta vad häftet inte gör anspråk på att vara. Det är inte tänkt 

som ett officiellt supplement till kyrkohandboken. Det är inte ordningar som 

avses bli antagna vid kyrkomötet. Men det är inte heller tänkt som en privat 

samling experimentellt material.167 

Delar av Gudstjänstsång återfinns nu i KHF 2016. 

                                                           
162 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 21, 50-52 
163 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 36 
164 Musiken i Svenska kyrkan – ett policydokument (Rapport från projektgruppen Musiken i Svenska kyrkan 

(fastställd av Svenska kyrkans församlingsnämnd 1991) [1991] s 17  
165 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 37-38 
166 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 36-39 
167 Lundberg (2013)  
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I Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp konstaterades att 

gudstjänstmusiken är bred och växande ur ett globalt perspektiv. Orgel och piano är 

fortfarande dominerande men andra instrument används. Den traditionella liturgiska musiken 

har därav kompletterats med andra genrer. En av de största utmaningarna med 

handboksrevideringen har varit att finna en balansgång mellan musikalisk bredd och 

igenkännande.   

I SKU sammanfattas kyrkohandboksrevisionens arbete med gudstjänstmusiken följande:  

 

- Vägledande såväl för gudstjänstens musik som för det talade ordet är den 

evangelisk-lutherska principen att evangelium ska räckas på folkspråket. 

– I linje med principen om musik på folkspråket eftersträvas att nutida 

musikaliska genrer och uttryck kan komma till uttryck i gudstjänsten. 

– Den traditionella musiken behöver kompletteras med musik i andra genrer. 

Denna princip kan innebära att den traditionella musiken minskas något. 

– Uppgiften att finna ett mer inkluderande språk med det förhållningssätt 

som utvecklas ovan omfattar även de sjungna momenten i gudstjänsten. 

– Till viss del innebär ny liturgisk musik att ny liturgisk text skapas. Den 

traditionella liturgiska texten har ofta en ålderdomlig karaktär som kan vara 

svår att kombinera med ett nyare musikaliskt uttryck. 

– En eftersträvad genrebredd innebär att kyrkohandboken kan inspirera till 

en bredare instrumentering i gudstjänsten. Orgelns unika kvaliteter tas 

samtidigt till vara. 

– En möjlighet är att kyrkohandboken kan innehålla ett antal musikserier i 

olika genrer, samtidigt som annan musik kan användas som alternativ. 

– För musiken vid de kyrkliga handlingarna eftersträvas att den integreras 

mer i dessa gudstjänster. 168 

 

Inte heller i detta avseende har intentionerna mött någon direkt kritik. Däremot resultatet. 

Bl.a. har det påpekats att kunskap behövs vid revidering av traditions-och förkunnelsebundna 

moment som liturgi och musikteologi innefattar. För detta krävs sakkunnigkompetens. Det 

kan ej anses acceptabelt att det sker efter tycke och smak. I vår samtid tenderar det att finnas 

någon illusion av att det är fullt möjligt att formulera en liturgisk teologi utan kunskap om den 

liturgiska traditionen.169 Liturgi har istället historiskt alltid setts som en existerande verklighet 

och kan därför inte enbart bestå av nutida manifestationer. Dess funktion i lutherska kyrkor är 

starkt traditionsbunden. Den beskrivs som en estetisk-teologisk tradition och som en 

”transcendent avspegling av Guds skönhet och fullkomlighet i klingande form”. I KHF har 

den istället iklätts samma instrumentalistiska perspektiv som inom reformerta kyrkor.  

Vidare talas i SKU om ett grundskede i vilket den världsvida kyrkan och kyrkohistorien skall 

kunna kännas igen.170 Detta blir i praktiken problematiskt då de kända satserna som i HB42 

och HB 86 bevarats i sitt liturgiska sammanhang, i KHF riskerar bli lösrycka nummer. Detta 

då KHF öppnar för möjligheten att blanda fritt i mellan de olika serierna.  

 

                                                           
168 Citering Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 39 
169 Lundberg [2013] 
170 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 40, 51, 58 
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En annan anledning till den massiva kritiken gällande de musikliturgiska delarna menar 

Lundberg kan ligga i intentionen att dela upp ”brukarperspektiv och vetenskapligt och 

konstnärligt perspektiv” utifrån någon falsk dikotomi.171 Men faktum är att den kritik som 

många ”brukare” i form av präster, musiker, gudstjänstfirare framlagt harmoniserar tydligt 

med experters och expertinstansers. Detta såväl i remissvar som debattartiklar.  

 

Bevarandet av den tidiga kyrkosången har varit av vikt för kyrkohandboksrevisionen men 

Teologiska grundprinciper konstaterade ett växande behov av liturgiska sånger med annan 

musikalisk grund än den gregorianska.172 I SKU återges att remissvaren till handboksförslaget 

2000 och 2010 vittnat om visst stöd för minskandet av den traditionella mässmusiken men att 

vägvalet är splittrande.173 Vidare påpekas att den mest omfattande kritiken handlade om att 

den gregorianska musiken var för dominerande.  

 

Samtidigt har kritik väckts om att det tenderar att råda någon slags utopistisk tro på ”det stora 

liturgiska framsteget” och att en centralt tillsatt arbetsgrupp har förmågan att identifiera och 

genomföra det som skulle kunna resultera i en förbättrad gemenskap och delaktighet hos 

miljoner gudstjänstfirare i Svenska kyrkan under lång framtid.174 För att kunna påstå uppnå 

dessa mål krävs antigen avsaknad av detaljkunskap eller förmågan att finna något sätt att 

argumentera förbi dem. Ordo är ett sådant begrepp.  

  Anpassning till Bibel 2000 
Många liturgiska texter utgår från bibeln men utan att egentligen vara citeringar.175 I SKU går 

att utläsa att det finns gånger då en text inte ens upplevs vara en bibeltext, utan istället 

framstår vara en fristående liturgisk. Vid framtagandet av ny kyrkohandbok har, i görligaste 

mån, Bibel 2000 översättning försökt följas. 

 

En stor skillnad i Bibel 2000, gentemot tidigare översättningar, är avsaknaden av 

konjunktivformer. Handbokskommittén till HB 86 valde att behålla vissa av dessa, då det 

fanns formuleringar vilka ansågs oersättliga. Vid arbetet med KHF 2000 valdes detta att 

frångås. Reaktionerna lät sig inte vänta. Särskilt skarp kritik riktades från Svenska kyrkans 

forskningsråd (SKF).176 De menade att om eventuellt ett frångående av konjunktivformer 

skulle rättfärdigas måste de nya uttrycken vara begripliga och teologiskt försvarbara. SKF 

menade så inte var fallet. 

 

I en kyrkohandbok ingår många bibeltexter och inom liturgisk tradition återfinns ett nära 

samband mellan bibliska uttryck och liturgisk text.177 I SKU påpekas dock att det historiskt 

                                                           
171 Lundberg (2015)  
172 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 38  

    Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 27 
173 Definitionen av visst stöd är oklar. 
174 Lundberg (2013) 
175 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 35 
176 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 35 
177 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 26-27 
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sett inte funnits något entydigt samband mellan gudstjänstens språk och bibelöversättningar. 

Evangeliebokens texter stämmer inte alltid helt med Bibel 2000. 

Så långt som det varit möjligt ämnar KHF 2012 och 2016 att följa fastslagna, eller föreslagna, 

textläsningar från Bibel 2000:s översättning. Bibelöversättningen och språket syftar till att bli 

mer stilistiskt och innehållsmässigt levande för nutidsmänniskor. Samtidigt har andra 

överväganden varit nödvändiga. Dit hör det exegetiska som kan relateras till det liturgiska och 

musikaliska. Vidare är vissa böner etablerade och välbekanta i dess nuvarande form.  

Kritiken mot ovanstående beskrivning har bl.a. bestått av synpunkter på inkonsekvent 

anpassning till Bibel 2000. Gloriatexten från HB 86, instiftelseorden är några sådana 

exempel.178 Vidare påtalas att en felaktig sammanblandning mellan filologisk och liturgisk 

bibelöversättning prägla diskussionen.179 Traditionellt har en tydlig distinktion mellan dessa 

båda funnits. Problematiken med språkliga överväganden utifrån bibeln rör ej enbart Bibel 

2000. Vid arbetet med KHF 2000 fanns medvetenhet om denna distinktion men vid arbetet 

med KHF 2012/2016 är samma kyrko- och liturgihistoriska medvetenhet omärkbar. Samtidigt 

återfinns den klassiska distinktionen i SKU 2012.180 Det är mot denna bakgrund Svenska 

Akademiens synpunkter måste ses.  

I SKU påtalas att det för de sjungna momenten ytterligare behövts specifika avväganden i 

förhållande till de bibliska uttrycken.181 Detta då det finns etablerade texter till melodier som 

är mycket svåra att ändra utan att en radikal förändring av både musikens karaktär och uttryck 

riskerar gå förlorat. Samtidigt har inkluderande språk vägts in vid de bedömningar som gjorts. 

T ex kan knappast uttrycket ”åt dem som han har utvalt” anses vara inkluderande (Luk 2:14) i 

Lovsången Ära åt Gud i höjden.  

 

Något annat som uppmärksammats i remissvaren är tredje person i treenigheten. 

Motiveringen att frångå den Helige Ande och ersätta det med heliga Anden är enligt SKU att 

man önskat följa Bibel 2000.182 Remissvaren från KHF 2012 visade på övergripande stöd för 

ändringen av tredje person i treenigheten (helige Ande – heliga Anden) och samma 

slutbedömning har gjorts av revisionen. Samtidigt påtalas att språkliga och teologiska 

sakkunniga haft delade meningar i frågan.  Men från både teologiskt och språkligt håll har det 

föreslagits att en kommande kyrkohandbok skall följa Bibel 2000.  

  Kyrkorättsliga överväganden 
En annan målsättning med kyrkohandboksarbetet har varit att skapa en överensstämmelse 

mellan kyrkoordning och kommande kyrkohandbok.183 Gudstjänstlivet är hela kyrkans 

angelägenhet, inte enbart den enskilda församlingens. Gudstjänsten kan däremot vara lokalt 

präglad men måste samtidigt förhålla sig till bekännelser och lära. I översynsarbetet mellan 

                                                           
178 Diskussionsforum för Kyrkohandboksförslaget på det sociala nätverket Facebook. Gruppen består av flera 

hundratals diskussionstrådar där KHF ur olika aspekter diskuterats. Medlemsantalet är 3429 [2017-12-09] 
179 Lundberg Diskussionsforum för Kyrkohandboksförslaget [2016-05-15] 
180 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 26-27 
181 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 27 
182 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 53 
183 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 28 
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åren 1997˗2000 konstaterades att en reglering av gudstjänstlivet kommer att behövas inom 

Svenska kyrkan inom en snar framtid. 

Samtidigt har de båda förslagen kritiserats utifrån att ovanstående syfte inte anses stämma 

överens med resultatet. Synpunkter på att KHF istället präglas av alldeles för stor fokusering 

på den lokala församlingens önskan, ja t.o.m. den enskilde prästens, återkommer.  

 

Löwegren lyfter fram att Traditionen med stort T är kyrkans liv.184 Inom denna Tradition 

finns sedan flera traditioner. Dit hör bekännelser och liturgi, som alla har samma syfte, 

förmedla Kristusmysteriet. Traditionellt är dock ej att likställa med konservativt utan handlar 

istället om en markering om samklang med den världsvida kyrkotraditionen. Nattvard eller 

det kristna kerygmat är inte något Svenska kyrkan i dess samtid uppfinner.  

Brodd menar att gudstjänst har en konstitutiv betydelse för kyrkan och liturgiska texter 

förening med liturgisk praxis.185 Tillsammans bildar de en enhet. 

 

När det kommer till begrepp konstaterades vid framtagandet av KHF att huvudgudstjänst 

behövs. Så även övrig befintlig terminologi som länge varit kyrklig praxis.186 I SKU 

konstateras att om handboksförslaget går igenom kommer dock vissa förändringar i 

kyrkoordningen behöva göras. 

 

I linje med internationella förnyelsearbeten bör en grundordning där gemensamma 

handlingsmönster, s.k. ordo, kan kännas igen finnas.187 Huvuddelarna enligt SKU är Samling, 

Ordet, Måltiden och Sändning. Men även mot det abstrakta Ordo-begreppet har invändningar 

skett.188 Ordo handlar förenklat om en uppfattad ”enhet bortom detaljerna”, ett antal avskilda 

moment en gudstjänst ska innehåller skall garanteras. Men här finns en risk att allt arbete som 

konkret rör vilka enskilda alternativ som skall ingå i gudstjänstordningar, och hur de skall 

utformas, frikopplas helt. Lundberg menar att projektledningen för handboksförslaget sedan 

2006 har ämnat ta fram något långt mer konkret än det ”bortom detaljerna” den amerikanske 

teologen Gordon Lathrops teoribildning handlar om. Det som behövs är en återflyttning till de 

konkreta områdena (detaljerna) där sakkunniga påtalat brister. 

 

Lundberg belyser att liturgi- och musikvetenskaplig granskning av det som i KHF 2016 

benämns serie A har bäring för morgondagens gudstjänstpraxis i Svenska kyrkan.189  Därför 

har den en essentiell betydelse ur ett liturgihistoriskt- och traditionshistoriskt perspektiv och 

forskning inom områdena får ej undervärderas. För att ordo-begreppet ens skall kunna bli 

applicerbart på Svenska kyrkans högmässa, och därmed även KHF, måste Svenska kyrkans 

liturgitraditions konkreta detaljskikt studeras mycket ingående. Men inget erforderligt 

liturgihistoriskt arbete har genomförts i samband med revisionen.   

                                                           
184 Löwegren Mikael: De tunga invändningarna kvarstår (2017) Kyrkans tidning [2017-04-03] 
185 Brodd (1996) s 117 
186 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 28-29 
187 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 30 
188 Lundberg (2015) 
189 Lundberg (2013) 
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En orsak till att liturgihistorisk expertis inte involverats i kyrkohandboksarbetes referens- och 

expertgrupp kan gå att finna i den ecklesiologiska inriktning projektet tagit. Och sett till 

Bradshaw, som försökt förklara ordos popularitet, handlar det inte om bristfällig kunskap 

inom liturgiska detaljfrågor, utan om ett aktivt uteslutande av dessa. 190 Argumentet blir att 

liturgisk tradition vilar på trons grund varpå historisk forskning blir irrelevant. 

Bradshaw sätter skiljelinje mellan den liturgivetenskapliga forskningen och den nya liturgiska 

teologin.191 Lundberg påpekar att KHF inte är resultatet av undermåttlig liturgivetenskaplig 

forskning i sig utan på ett uteslutande, eller underkännande, av den typ av forskning vilken 

kunnat ge djupare inblick i Svenska kyrkans liturgi. Detta kan inte ses som annat än ett 

problemkomplex då en bristfällig grund inte senare kan överlappas av hur kompetenta 

sakkunniga i teologi och musik som än anlitas.  

 

Ordo har i äldre liturgihistorisk forskning avsett en specifik ordning.192 Begreppet kom senare 

att få en modernare innebörd hos Alexander Schmemann och Gregory Dix följt av Gordon 

Lathrop. Det ordo som däremot påträffas i samband med KHF särskiljer sig markant från hur 

begreppet definierats av nämnda forskare. Det som tidigare brukats för att påvisa samband 

mellan olika liturgisk praxis räknas i KHF som tillfälligheter eller tidsbundna liturgiska 

yttringar som däremot inte mer fundamentalt påverkar den liturgiska situationen.  

Problematiken med ordo-begreppet så som det utkristalliseras i KHF är att det sökt minsta 

gemensamma nämnare. Och om begreppet används i så vid term att det likställs med de 

döptas gemensamma sammankomst på söndagar, dop, undervisning och agapémåltid omfattar 

alla kyrkohandböcker Svenska kyrkan haft sedan reformationen detta, t.o.m. alla refuserade 

förslag. Så som ordo beskrivs i Teologiska grundprinciper har begreppet helt upphört vara ett 

liturgiskt begrepp, teoretiskt och teologiskt.193 Istället förutsätts det vara något verkligt 

föreliggande. Detta tydliggörs bl.a. i meningen ”redan i kretsen kring Jesus ser vi hur det som 

sedan blev kyrkans ordo växte fram”.194 Referering sker till bl.a. Worship of Culture där 

uppmaningen till medlemskyrkorna är att det enhetliga i gudstjänsten skall vara bibelläsning, 

predikan, dop och söndagsmässa. Den liturgiska gestaltningen däremot skall få präglas av det 

lokala såsom rörelse, sång, språk, gester, musik, konst mm.  

Detta bör ses som en kongregationalistisk tanke där en gemensamt antagen handbok tycks 

överflödig.195 Detsamma gäller egentligen sakramentsförvaltningen. Det är ju fullt möjligt att 

vara en sakramentsförvaltande kyrka utan liturgi. Det problematiska i sammanhanget är att 

handbokens hela syfte är att reglera just ordning, språk, musik mm. Av denna orsak finner 

Lundberg att den variant av ordo-begreppet som gestaltas i kyrkohandboksförslagsarbetet 

bättre lämpar sig i arbetet med förslag till ny Kyrkoordning (KO). Det är i de kyrkliga 

handlingarna, mässa mm regleras utifrån, när de skall hålls och vad de skall innebära.  

                                                           
190 Lundberg (2013) 
191 Bradshaw: Difficulties in doing Liturgical Theology [1998] Pacifica 11 s 181-194 
192 Lundberg (2013) 
193 Lundberg (2013) 
194 Svenska kyrkan: Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp (2009) Kyrkokansliet 

s 11  
195 Lundberg (2013) 
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  Ekumeniska överväganden 
Ett annat övervägande som varit viktigt för revisionsgruppen är det ekumeniska.196 En 

kyrkohandbok i Svenska kyrkan bör, utöver sin egen gudstjänsttradition, bejaka den 

världsvida kyrkans. Svenska kyrkan är även del av ekumeniska överenskommelser och 

dokument. I SKU går att utläsa att detta är något som tagits i beaktning och ekumeniska 

konsultationer, religionsdialogiska frågor mm har haft plats i arbetet. Av särskild vikt har 

BEM- dokumentet varit.197 

 

Hänvisningen som görs i SKU till BEM-dokumentet har dock blivit starkt ifrågasatt utifrån 

resultatet d.v.s. KHF 2012/2016. Kritiken har inte handlat om motsättande av lokal 

utformning då det inte kan ses som annat än naturligt att t.ex. nattvardsfirandet gestaltas olika 

vid olika platser, då Svenska kyrkan rymmer olika fromhetstraditioner men detta får inte 

likställas med att det textbärande innehållet kan frångå allmänkyrklig tro.198 Pahlmblad 

beskriver, som tidigare nämnts, förklaringarna i SKU gällande ekumenik missvisande och 

Löwegren talar om att den andliga enheten inte enbart handlar om Svenska kyrkan utan 

hennes relation till den världsvida.199 I arbetet med förnyandet av gudstjänstordningar ställs 

Svenska kyrkans identitet på sin spets. Ekumenik handlar om samklang med den 

allmänkyrkliga traditionen. Mässan är kyrkans gudstjänst, inte en lokalförsamlings. 

Både Löwegren och Pahlmblad talar om behovet av enighet gällande mässan. 

Utgångspunkten kan inte ligga kring vad som kan vara det minsta som krävs för ett autentiskt 

nattvardsfirande utan hur nattvarden kan få en mer fullödig gestaltning. 

 

Under de senare åren har fördjupad ekumenisk dialog fört de olika kyrkorna och samfunden i 

världen närmare varandra. Detta bl.a. genom forskning vilket i sin tur resulterat i en 

gemensam förståelse av eukaristin.200 Ur detta springer det ekumeniska dokumentet BEM, 

Baptism, Eucharist, Ministry från 1982. Dokumentet rymmer enighet i teologi och praktik. 

Även om många västerländska kyrkor förnyat sin liturgi har denna förnyelse skett inom vissa 

givna ramar. Det kan sägas finnas en basliturgi till vilken de bibliska sångerna kyrkan delar: 

Kyrie, Gloria, Sanctus och Agnus Dei.201 Den världsvida kyrkans liturgi handlar inte om den 

egna gudsbilden man vill förmedla. 202 Utvecklingen Svenska kyrkan nu går emot möjliggör 

att det förvisso fortfarande är möjligt att välja de alternativ som stämmer överens med den 

världsvida kyrkans, men lika fullt blir det möjligt att med KHF 2016 välja alternativ som ej 

harmoniserar med denna, eller ens de egna bekännelseskrifterna. Löwegren menar att det är 

här de reella teologiska motsättningarna i KHF egentligen ligger, i uppgörelsen med kyrkans 

bekännelse.  

 

                                                           
196 Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 29 
197 BEM: Baptism, Eucharist and Ministry (1982) 
198 Löwegren (2017) 
199 Löwegren (2017), Pahlmblad (2014) 
200 Löwegren (2017) 
201 Det som i HB 86 benämns Nattvardsbön är i praktiken enbart halva bönen då den fullständiga eukaristibönen 

är en enhet som inkluderar bl.a. prefation och Sanctus. 
202 Löwegren (2017)  
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Men kyrkohandboken är mer än enbart en bok. Detta är något både Löwegren och Lundberg 

tar upp utifrån kyrkohistoriskt- respektive liturgihistoriskt perspektiv. För Löwegrens del 

handlar det om att kyrkan behöver gudstjänstböcker för bevarandet av den andliga enheten, 

vilket enbart kan ske genom att dessa uttrycker kyrkans tro.203 Lundberg påtalar att 

gudstjänstböckernas funktion dels är att vara bärare av tradition och lära, dels att reglera 

kyrkans gudstjänster.204  

 

I SKU påtalas att en viktig utgångspunkt i arbetet legat i insikten av att en kristen gudstjänst 

utgår från en judisk gudstjänsttradition. Därför har ekumeniska konsultationer genomförts och 

avstämningar i religionsdialogiska frågor har varit en del av processen. Men trots detta har i  

i efterhand kritik riktats mot den upplevda bristen på erkännandet av gudstjänstens konkreta 

och påtagliga värdefullhet för människor. Detta blir problematiskt utifrån den katolska och 

lutherska traditionen.205 I liturgiska och musikaliska revisioner har varsamhet och bejakande 

av kulturell tradition varit betydelsefull. Lundberg skriver att denna brytning kan vara en av 

de enskilt viktigaste förklaringarna till motståndet KHF 2012 och 2016 mött från det svenska 

kulturlivet.  

Lutherforskaren Thomas Appelqvist är av åsikten att kyrkohandboksförslagets kultursyn står i 

traditionell efterföljd av Andreas Karlstadt, inte Martin Luther.206 

 

Vidare har brister i förslaget, rent innehållsmässigt, påpekats i ett trettiotal teologiska och 

vetenskapliga artiklar t.ex. Svensk kyrkotidning, Svensk tidskrift för musikforskning, Svenskt 

Gudstjänstliv m fl.207 Dessa har berört alltifrån musikhistoria som brott mot kyrkohistorisk 

tradition och bekännelseskrifter mm. 

  Barnperspektivet 

När det kommer till barnperspektivet hänvisas till kyrkoordningen: ”I kristen tro har barnen 

en särställning och de behöver särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”.208 

2012 beslutade Kyrkomötet att en barnkonsekvensanalys skall ha genomförts vid alla större 

utredningar på nationell nivå efter 1 januari 2013. Kyrkomötet beslöt vidare om vissa 

ändringar i kyrkoordningen med anledning av detta. 

 

I SKU betonas det inklusiva språkets förmåga att främja andlig utveckling och utifrån detta 

blir ett dialogiskt förhållningssätt viktigt.209  Vidare konstateras att kyrkohandboken även bör 

rymma texter på enklare svenska och inte innehålla specifika rörelsemönster som kan försvåra 

för dem med funktionsnedsättning. Centrala moment bör även tecknas. Det som eftersträvats 

är barn och ungdomars delaktighet i gudstjänstmiljö. 

                                                           
203 Löwegren (2017) 
204 Lundberg (2013) 
205 Lundberg (2015)  
206 Appelqvist (2014) s 42 
207 Lundberg (2015)  
208 Handbok för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan 2016  (2016) s 2 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/BKA%20handbok%202016%20f%c3%b6r%20utskrift.pdf [2019-04-25]  

     Citering från: Kyrkoordning för Svenska kyrkan gällande från 2017-01-01 s 5 

     Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 20 
209  Svenska kyrkans utredningar SKU 2012:2 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 22-23 

https://www.svenskakyrkan.se/filer/BKA%20handbok%202016%20f%c3%b6r%20utskrift.pdf
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Under arbetet med kyrkohandboksförslaget har samråd med olika representanter för barn- och 

unga genomförts, bl.a. Kyrkans Unga (KU) och Barn- och unga 0˗18 år i Svenska kyrkan.210 

Där har diskussioner kring gudstjänstutformning ägt rum. Ett särskilt inklusivitetsperspektiv 

lades kring arbetet med dop- och konfirmandgudstjänster. Vidare har avstämningar med 

stiftens konfirmandkonsulenter och sakkunniga kring arbetet med människor med 

funktionsnedsättning genomförts. Vid Biskopsmötet i november 2012 hölls ett seminarium 

kring kyrkomusiken i förhållande till barn- och unga. 

Inom ramen för kyrkohandboksarbetet genomfördes även 2014 en studie av Anna Cöster vid 

namn Barns och ungas upplevelser av gudstjänst – en fokusgrupp studie i fem 

församlingar.211  Grundfrågorna som undersöktes var:  

 

- Är det som är viktigt i ditt liv berört i Gudstjänsten? 

- Ger Gudstjänsten möjlighet att uttrycka tro på Gud? 

 

Utifrån svaren återges att vara älskad och betydelsefull, kravlöshet och finnas i gemenskap 

återkommande.212 Vidare konstaterades, om än generellt, att gudstjänsten i sig upplevdes 

positivare än det runtomkring. Efter gudstjänsten beskrev flera barn och ungdomar en känsla 

av lättnad och påfylld ork. Det man upplevde som viktigt hade berörts, om än i olika 

gestaltning (fasta formuleringar, bön, predikan, musik mm). Särskilt musiken ansågs ha 

förmåga att beröra, skapa delaktighet och igenkännande. Möjligheten att t.ex. få delta i 

nattvardsutdelning gav en känsla av värdefullhet. Språket ansågs även vara av betydelse, men 

undersökningen kunde aldrig konstatera om det var språket i sig eller sättet att uttrycka sig.  

2.4.3  Beslutet 
Torsdagen den 16 mars lämnades KHF 2017 över till kyrkostyrelsen av revisionsgruppen. På 

Svenska kyrkans hemsida går att läsa att revisionsgruppen då genomfört en grundlig 

genomgång av KHF 2016, alltefter inkomna synpunkter. Därefter framtogs en skrivelse, över 

vilken läronämnden lämnade yttrande över, som sedan gick till behandling för beslut vid 

kyrkomötet hösten 2017. Revisionsgruppen bestod av biskop emeritus Esbjörn Hagberg, 

professor för scen och musik Johannes Landgren, professor Catharina Nyström Höög, teol. dr 

Lena Sjöstrand, teol. dr Jan Olof Aggedal, domprost Carl Sjögren och organist Anders 

Söderberg.  

 

Så sent som två dagar före beslut, lämnades ett kompromissförslag in som gick ut på att en 

kommitté skulle tillsättas för att självständigt bearbeta musiken. Kommittén skulle bestå av 

sakkunniga musiker och teologer. Kompromissförslaget framtogs av nomineringsgrupperna 

Socialdemokraterna, Centern, POSK och BA.  

På torsdagen antog kyrkomötet kyrkohandboken. 202 ledamöter röstade emot att KHF 2017 

skulle återremitteras, 27 för.213 199 ledamöter röstade emot att KHF 2017 skulle avslås, 27 för 

                                                           
210 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 22-23 
211 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 40 
212 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Förklaringar till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan s 41 
213 Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken [2019-02-02] 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
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ett avslag. Genom detta kan konstateras att kyrkohandboken antogs med stor majoritet. 

Kyrkomötet beslutade att anta de fyra nomineringsgruppernas kompromissförslag om fortsatt 

bearbetning av de musikaliska partierna.  

 

Ärkebiskop Antje Jackelén kommenterade kyrkomötets beslutet enlig följande:  

 

Jag kan med glädje konstatera att Svenska kyrkan har fått en kyrkohandbok 

som antagits med brett stöd. Ett beslut som speglar hur det ser ut ute i 

församlingarna. Personligen är jag mycket glad över att dopets ställning 

stärkts genom att vi fått en doppåminnelse i kyrkohandboken. 214 

 

Trots Jackeléns uttalande om brett stöd avtog inte trots att förslaget i sig antogs med 

majoritetsbeslut. Detsamma kom att gälla förtroendekrisen processen ansetts resultera i.  

 

Samtidigt som kyrkomötet röstade ja till KHF 2017 gavs alltså uppdraget att arbeta vidare 

med gudstjänstens musik.215 Kyrkostyrelsens uppdrag blir att ta fram kompletterande musik 

till serie A, B och C:s musikserier.  

 

På pingstdagen den 20 maj 2018 togs den nya kyrkohandboken i bruk. Ärkebiskop Jackelén 

uttryckte:  

 

”Det är en glädje att få börja använda den nya kyrkohandboken, dessutom 

på självaste pingstdagen som också är kyrkans födelsedag.” 216 

 

”Jag tror och hoppas att kyrkohandboken ska bli ett redskap för att förnya 

vår gudstjänstglädje.”217 

  

                                                           
214 Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken [2019-02-02] 
215 Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken [2019-02-02] 
216 Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken [2019-02-02] 
217 Svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken [2019-02-02] 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
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3 Undersökning 

 Inledning 
Syftet med denna masteruppsats är att kartlägga och tydliggöra de innehållsmässiga 

synpunkterna i spontanremisserna till KHF 2016 och därefter undersöka hur dessa presenteras 

i OR. Då granskningen varit tvådelad kommer även undersökningsdelen vara det.  I den första 

delen redovisas spontanremissernas synpunkter, i den andra hur dessa synpunkter återspeglas 

i OR. 

 

Masteruppsatsfrågeställningen avseende spontanremissernas synpunkter på själva processen 

(fråga 4): Vad har varit utmärkande för synpunkterna på själva processen utifrån 

ovanstående frågeställningar samt hur tidigare synpunkter tagits tillvara?, kommer att 

redovisas först i undersökningsdelen. Detta för att ge bättre kronologisk följd. När det 

kommer till redovisningen av frågeställningen: Vad har varit utmärkande för synpunkterna på 

det inklusiva språket som kan kopplas till teologi, ekumeniskt- och kyrkohistoriskt perspektiv 

samt pastoralteologisk funktion? (fråga 1), redovisas resultatet i tre underdelar samlade under 

huvudrubriken: 3. 2. 2 Synpunkter på det inklusiva språket och dess konsekvens. I den första 

delen kommer mer övergripande synpunkter på det inklusiva språket återges, i den andra 

explicit fokus på teologiskt innehåll, och den tredje berör det ekumeniska och kyrkohistoriska 

perspektivet.  

Flera av ovanstående synpunkter återspeglas även genomgående i svaren på de 

nästkommande tre frågeställningarna. För att inte ett mer eller mindre identiskt upprepande 

skall presenteras kommer resultatpresentationen gällande: Vad har varit utmärkande för 

synpunkterna på liturgi och liturgisk musik (dess uppgift och funktion)?, primärt beröra det 

som direkt kan härledas till liturgi, specifika liturgiska partier samt liturgins funktion. Det som 

ingående berör teologi lyfts in under 3. 2. 2 Synpunkter på det inklusiva språket och dess 

konsekvens. 

Undersökningsdelens första del avslutas med återkommande synpunkter på mängden 

alternativ KHF 2016 bereder för utifrån frågeställningen: Vilka synpunkter har varit 

utmärkande på mängden alternativ KHF 2016 bereder utifrån teologiskt och pastoralt 

perspektiv? 

 

Uppsatsförfattaren vill slutligen inledningsvis betona att de återgivna synpunkterna i 

undersökningsdelen inte är masteruppsatsförfattarens egna utan spontanremissernas. 

Uppsatsförfattaren behöver således ej sympatisera med innehållet. 
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 Spontanremisserna 
3.2.1  Processen  
När det kommer till själva processen är de mest återkommande synpunkterna i 

spontanremisserna att det är ur denna kritik på resultatet, dvs KHF 2016, bör sökas. Ingen av 

de 163 spontanremisserna uttrycker explicit motsättning gentemot förändring, inklusivt språk 

eller revidering av liturgi. Istället handlar synpunkterna om att KHF 2016 inte anses vara ett 

gott hantverk och att processen som skulle präglas av öppenhet och transparens inte upplevts 

överensstämma med realiteten.  

  Församlingsbor och församlingsråd borde involverats mer 

Att ha en försöksperiod följd av remissomgång är något som överlag ses positivt. En 

församling skriver att det varit både gott och lärorikt att vara med i arbetet kring gudstjänst.218 

Många goda samtal har förts och arbetet sammanfattas som både nyttigt och spännande. Men 

trots detta påpekar församlingen att allvarliga brister finns i såväl process som resultat.   

Fler borde involverats i remissutlåtandena, t.ex. borde församlingsbor och församlingsråd fått 

remisserna.219 I en spontanremiss går att utläsa att småförsamlingar riskerar missas. I större 

pastorat är det församlingsråden och inte kyrkoråden som ansvarar för gudstjänstlivet samt att 

remissfrågorna i stora pastorat med lokala traditioner riskerar bli missvisande.220 Ett pastorat 

skriver:  

 

Ett sådant yttrande gör inte församlingarnas svar rättvisa och med hänsyn till 

att det är där den gudstjänstfirande församlingen finns är det oerhört viktigt att 

församlingarnas spontanremisser behandlas på samma sätt som pastoratets 

yttrande…[…]…221 

 

En kommande kyrkohandbok bör ha stor folklig förankring. Det anses inte KHF 2016 ha.222 

Gudstjänstfirarens perspektiv behöver framlyftas. 

 

Jag är också bekymrad över alla kyrkobesökare runt om i landet som 

inte ges möjlighet att få säga sina åsikter om det här förslaget, för att 

de inte vet att de kan! ….. […] Svenska kyrkan borde uppmuntra oss 

kyrkobesökare att komma med synpunkter på ett tydligare sätt.223  

 

…[..].. vore tråkigt om kyrkohandboksgruppen skulle missa att ta till 

sig kritik, som kommer från gudstjänstfirare och tematisera kritiken 

som om det kom från ”kulturarvsivrare” .224  

 

                                                           
218 KS 2015/1245:165/238.  

  Diarienummer 165 är identisk med 238.  
219 KS 2015/1245:82, KS 2015/1245:135, KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:157, KS 2015/1245:194, KS 

2015/1245:215 
220 KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:141, KS 2015/1245:194 
221 KS 2015/1245:141 
222 KS 2015/1245:263 
223 KS 2015/1245:158 
224 KS 2015/1245:148 
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Det är ju i församlingen gudstjänsten ska firas och då borde det finnas rimlig 

tid att hinna ”smaka” på de olika alternativen innan man kan formulera sin 

uppfattning. Den korta remisstiden riskerar att nonchalera 

församlingsmedlemmarnas åsikter (hinner inte bilda sig någon uppfattning) 

och att remissvaren som kommer domineras av de anställda prästernas och 

kyrkomusikernas synpunkter vilket inte behöver var fel men om ett syfte med 

gudstjänstordningarna är att församlingen skall ”känna igen sig” och verkligen 

kunna fira gudstjänst är det väl bra om församlingen hade fått vara med om att 

göra ett medvetet val.225 

  En skrivbordsprodukt med orimligt tidsperspektiv 

En kyrkohandbok är ett arbetsredskap och måste därav vara verklighetsförankrat, något detta 

förslag inte upplevs vara.226  Det beskrivs som en skrivbordsprodukt.227 Synpunkter berör bl.a. 

att KHF 2016 inte anses tillräckligt genomarbetat eller beprövat. Vare sig teologiskt, 

musikaliskt eller språkligt. Istället upplevs det framstressat och ofärdigt.228 Den typ av 

förändring som en ny kyrkohandbok för med sig är en process, en process långt bortom ett 

beslutsfattande.229 Remisstiden för KHF 2016 var enbart fyra månader och det anses varit så 

gott som omöjligt att seriöst pröva förslaget under denna ytterst begränsade tid.230 Om man 

inte varit remissförsamling för KHF 2012 är det inte realiserbart att under denna korta 

tidsperiod undersöka hållbarhet över tid.231 I en spontanremiss påpekas att remisstiden faktiskt 

inte ens var fyra månader, då nästan hälften av tiden låg i fasteperioden då bl.a. Gloria, 

Benedicamus och eventuellt Halleluja inte används.232 

I en annan spontanremiss går följande att utläsa:  

 

Denna senaste remisstiden slår alla rekord i korthet. Ingen församling har 

getts möjlighet att på allvar pröva förslaget i all dess alternativrikedom. 

Remissvaren kommer alltså att bygga på skrivbordstudier och kortare 

prövotider. Detta är inte tillfredställande.233 

 

Den korta remisstiden och/eller tidsperspektivet i sig kritiseras återkommande i 

spontanremisser.234 Bl.a. hänvisas till den massiva kritik som riktades mot KHF 2012 i detta 

                                                           
225 KS 2015/1245:215 
226 KS 2015/1245:216 
227 KS 2015/1245:30, KS 2015/1245:269 
228 KS 2015/1245:133, KS 2015/1245:150 
229 KS 2015/1245:262 
230 KS 2015/1245:256, KS 2015/1245:262 
231 KS 2015/1245:33, KS 2015/1245:196 
232 KS 2015/1245:82 
233 KS 2015/1245:218 
234 KS 2015/1245:14, KS 2015/1245:24, KS 2015/1245:33, KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:63, KS 

2015/1245:82, KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:99, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:116, 

KS 2015/1245:120, KS 2015/1245:124, KS 2015/1245:126, KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:141, 

2015/1245:150, KS 2015/1245:178 KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:196, KS 2015/1245:198, KS 

2015/1245:200, KS 2015/1245:214, KS 2015/1245:215, KS 2015/1245:217, KS 2015/1245:218, KS 

2015/1245:256, KS2015/1245:260, KS 2015/1245:262, KS 2015/1245:263 
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avseende där det anses uppseendeväckande att kritiken kvarstår även denna remissomgång.235 

Ett pastorat vittnar om uppmaning från stiftet att inte pröva förslagets olika ordningar i 

praktiken utan enbart ”teoretiskt vid skrivbordet med pennan i hand.”236 Pastoratet skriver att 

detta på intet sätt kan anses vara ett fullvärdigt sätt att utvärdera något så essentiellt som en 

kommande kyrkohandbok. Utifrån denna massiva kritik är svårt att se hur revisionsgruppen 

skall kunna färdigställa ett slutligt kyrkohandboksförslag med tillfredställande kvalitét, går att 

utläsa i en spontanremiss.237 Vilken församling har under våren kunnat plöja igenom det 

omarbetade materialet och få ett gott grepp om det?238 

 

Några citat ur spontanremisser lyder: 

 

Arbetet med att ta fram förslag till ny kyrkohandbok hade vunnit på en 

process likt den som finns för att ta fram ny psalmbok. Först samla in förslag 

brett och över tid och låta gudstjänstmaterialet vara tillgängligt i 

församlingarnas gudstjänstliv länge. Sedan så småningom samla ihop det som 

bär över tid till en kyrkohandbok – en av kyrkans röda böcker och därmed 

Svenska kyrkans grundläggande dokument som samlat uttrycker kyrkans tro, 

bekännelse och lära.239 

 

Arbetet bär prägel av oförklarlig brådska (med anmärkningsvärda 

konsekvenser) och en ovilja att ta till sig genomtänkta sakliga synpunkter från 

flera olika musikaliskt och vetenskapligt högkompetenta instanser. Att detta 

förhållande i slutändan kommer att drabba Svenska kyrkan själv är knappast 

en vågad gissning.240 

 

Gemensamt för alla sju församlingarna när det gäller 2016 års reviderade 

kyrkohandboksförslag är att remisstiden i praktiken varit mycket kort och gett 

lite utrymme för att pröva och reflektera tillsammans.241 

 

Även återgivelser om att kyrkoherden redogjort bakgrunden till KHF 2016 för kyrkorådet, att 

personalen inte hunnit pröva förslaget överhuvudtaget men att kyrkorådet upplåtit åt 

kyrkoherden att svara på enkäten, återfinns.242 Kyrkorådet har därefter tagit beslut vid 

nästkommande möte.  

 

                                                           
235 KS 2015/1245:14, KS 2015/1245:262 
236 KS 2015/1245:163 
237 KS 2015/1245:260 
238 KS 2015/1245:14 
239 KS 2015/1245:63 
240 KS 2015/1245:24 
241 KS 2015/1245:63 
242 KS 2015/1245:79, KS 2015/1245:272 
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  Avsaknad av riktlinjer, definitioner och reflektion 

En annan återkommande synpunkt är avsaknad på riktlinjer, otydlighet t.ex. av begrepp, 

och/eller reflektion.243 I en spontanremiss går att utläsa att arbetet verkar skett helt utan 

vägledande principer och med ett slumpartat fokus på ”enskilda detaljer och rena infall.”244 

Resultatet anses ha landat i en kyrkohandbok med ett mycket splittrat intryck.245 Inte heller 

anses kvalitetssäkring skett.246 KHF påtalas vidare ej vara en varsam revidering av HB 86, 

vilket var ursprungsuppdraget.247 

En spontanremiss ger uttryck för att riktlinjerna till viss del varit felaktiga från början.248  

Bl.a. att arbetet borde varit en revision av HB 86 och inte den omfattande förändring som 

sedan ägde rum.  

 

Brist på riktlinjer och ledande principer har givetvis påverkat urvalet. Eller rättare sagt, hur 

har urvalet gått till?249 De grundläggande vägvalen har ej öppet diskuterats eller redovisats.250 

Detta kan inte ses som annat än en stor brist.251 Motiveringar till såväl liturgiska som 

musikaliska val är essentiellt.252 HB 86:s åtta nattvardsböner har i KHF 2016 blivit tretton. 

Två böner från HB 86 har strukits men utan motivering.253 En av dessa har länge varit ett 

förstahandsalternativ i fastetiden men känslan är mest att enda anledningen till att fungerande 

texter från HB 86 rensats ut är för att de helt enkelt inte anses ”passat in i konceptet.”254 

 

När det kommer till brist på definitioner av begrepp ställs bl.a. frågan om vad som egentligen 

menas med inklusivitet, teologisk mångfald och/eller evangeliskt befriande?255 Bl.a. kopplas 

detta till redogörelsen i SKU, som beskriver ovanstående som något syftande att bryta 

mönster som osynliggör och förminskar, men hur? Vad är förminskande i HB 86?256 Om 

evangeliskt befriande t.ex. enbart rör genusperspektivet; vad är det som skall förändras utifrån 

detta perspektiv? Synen på Gud? Synen på människan? Inte heller verkar reflektion om att det 

som är inkluderande för en del kan vara exkluderande för andra finnas.257 

 

Hela texten under INKLUDERANDE SPRÅKET reducerar inkluderandet till 

könsrelaterat. Människor kan bli osynliggjorda och förminskade utan att det är 

                                                           
243 KS 2015/1245:24, KS 2015/1245:43, KS 2015/1245:63, KS 2015/1245:90, KS 2015/1245:99, KS 

2015/1245:102, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:116, KS 2015/1245:145 KS 2015/1245:148, KS 
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könsrelaterat. Dessa exkluderas när det ”inkluderande språket” reduceras till 

något som har med kön att göra.258  

 

Svenska Akademien påpekar svårigheterna i förståelsen av vad de s.k. språkliga strategierna 

innebär. 

 

Det långa och bitvis svårbegripliga avsnittet om det inkluderande språkets 

olika strategier ersätter inte en klar definition av begreppet. Det saknas vidare 

en tydlig beskrivning av hur det inkluderande språket kommer till uttryck i 

gudstjänstspråket.259 

 

I en spontanremiss går att läsa att evangeliskt befriande genomsyrats av en marxistiskt 

feministisk hållning där integrativ psykologisk process bytts mot något liknande en 

polariserande tonårsupprorsanda.260 

 

Men det är inte enbart de vägledande begreppen som får kritik. Bl.a. påtalas att vedertagna 

begrepp bytts ut och därigenom getts annan innebörd.261 Därutöver förekommer alternativa 

formuleringar vilka sinsemellan har väldigt olika innebörd.  

 

I de fall då gamla texter ändrats något blir motiveringen än viktigare. I 

kommentarerna saknar vi vid ett flertal tillfällen väl grundande teologiska, 

språkliga och musikaliska motiveringar för det som införts, förändrats eller får 

bestå. Hänvisningar till behovet av modernare svenska räcker inte. Teologiska 

motiveringar lyser med sin frånvaro där de borde finnas, några exempel: 

Varför är ”påskens glädje” ändrat till ”uppståndelsens glädje” i påskens 

prefation? Varför är ”och ser honom i ditt väsen” ändrat till ”och ser honom i 

din kärlek” i Trefaldighetens prefation? 262 

 

Vidare finns synpunkter på att förslaget innehåller teologiska och principiella skillnader som 

inte klargörs. Dit hör skillnaden mellan konjunktiv och indikativ.263 

  Enkäten och enkätfrågorna 
Pregnant kritik riktats mot enkätens utformande och remissfrågeformuleringarna.264 Kritiken 

betonas även funnits i föregående remissenkät (KHF 2012).265 Bl.a. påtalas brist på 
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frisvarsmöjlighet.266 De max 8000 tecken som tilläts påtalas ej varit tillräckligt. Inte heller kan 

webformuläret ansetts fungera tillfredsställande.267 Några av textrutorna för fritext var för små 

och möjlighet att bifoga notexempel ej möjlig. Därtill påpekas avsaknad av fält lämpade för 

allmänna synpunkter. Frisvarsmöjlighet borde funnits under varje delfråga.268 En stiftsstyrelse 

och tillika domkapitel skriver i sina respektive spontanremisser att den utskickade svarsmallen 

lämnade alldeles för lite utrymme för kvalitativa bedömningar.269   

 

Svarsmallens huvudpoäng är frågan om förslagets alternativ lämnar tillräckligt 

utrymme för lokala anpassningar i församlingarna. Förslaget har haft som 

ambition dels att ge just ett sådant utrymme, dels att hålla ihop gudstjänsten 

och göra den igenkännbar i hela Svenska kyrkan. Vi anser att den andra 

ambitionen i viss mån fått ge vika för den första på ett sätt att 

variationsrikedomen blivit alltför stor.270 

 

En spontanremiss motsätter sig hur man hänvisar till församlingar istället för 

remissförsamlingar vid presenterandet av remissutfallet.271 Här påpekas att knappt 40% av 

landets alla församlingar varit remissförsamlingar och av dessa har 81% svarat. Genom den 

felaktiga hänvisning till församlingar, och inte remissförsamlingar, ges sken av något som 

inte överensstämmer med verkligheten. Istället för att skriva att ”De flesta församlingarna 

bejakade…” borde det stå ”De flesta remissförsamlingar bejakade…[…]...”.  

 

Vidare upplevs det som ett problem när några få fått besluta vad som anses bra och vad som 

fungerar ute i landets församlingar och ställt remissfrågor därefter. Istället hade vassare 

enkäter kunnat öppna för fler nyanser och oväntade perspektiv.272 Men detta förutsätter att 

man vågar ta kritik, går att utläsa i en spontanremiss. 

 

Vad är det då som varit så skarpt kritiserat gällande remissfrågeställningarna?  

Det återkommande är upplevelsen av att enkätfrågorna varit utformade så att negativ kritik 

inte riktigt kunnat ges och/eller att remissfrågorna och svarsalternativen varit utformade så att 

svaret kunnat tolkas som bejakande eller instämmande.273 Det finns även spontanremisser 

som påtalar att deras tidigare svar just felaktigt tolkats bejakande och andra redogör att de 

medvetet valt att avstå från att svara på vissa frågor p.g.a. av hur frågorna ställts.274 Detta 

resulterar i att allvarlig kritik kan osynliggöras.275 En församlingsremiss skriver att de, med 

hänvisning till erfarenheterna av hanteringen med remissvaren från 2013 helt valt bort att 

svara via remissenkäten. Detta då kritiken mot föregående remissenkätfrågeformuleringar 
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(KHF 2012) kvarstår. En annan spontanremiss påpekar att svarsalternativet ”avstår” kan 

tolkas som ett tyst bejakande då man ju inte svarat nekande.276  

Möjligheterna att helt uteslutande säga nej, uttrycka tveksamhet, markera när texter ej är 

teologiskt eller språkligt acceptabla har saknats.277 Inte heller har utrymme lämnats för 

diskussion om kvalité och/eller stringens. Ett pastorat skriver att man haft ambitionen att 

skicka in ett så genomarbetat och nyanserat remissvar som möjligt men detta har visat sig bli 

mycket svårt i praktiken.278 Motiveringen är följande:  

 

Enkätfrågorna är styrande och ger inte möjlighet till nyansering eller 

kommentering i någon större omfattning. Som pastorat förväntas vi avge ett 

yttranden trots att pastoratet består av fem församlingar som i många frågor 

har helt olika uppfattningar, på remisstid som är för kort för att det skall vara 

möjligt att genomföra några meningsfulla gemensamma reflektioner inom 

pastoratet.279  

 

Även det nationella gudstjänstperspektivet ansetts fått en undanskjuten plats.280 Detta 

begränsar, på ett negativt sätt, exaktheten och relevansen i svaren.281   

 

Det är i princip omöjligt att lämna rättvisande svar på frågor som så 

summariskt tar upp olika moment, som inbördes är helt olika och om vilka 

man har helt olika åsikt. Vi har av den anledningen valt att avstå från att 

besvara frågorna i formuläret och väljer istället att framföra våra synpunkter 

på följande sätt.282 

 

En församling skriver: 

 

Det är vår mening att den angivna formen, med 71 frågor med femgradig 

svars-skala, och några få frågor med annan utformning på ett negativt sätt 

begränsar exaktheten och relevansen i svaret. Som exempel kan fråga 2 ges: 

”Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas 

som ni skulle vilja fira gudstjänst?” I förslaget anges att föreslagna ord eller 

andra kan användas.283 

 

I sig kan ovanstående fråga tes relevant men spontanremissremitanten påtalar att då det 

samtidigt i instruktionerna delges att förslagna ord, eller andra, kan användas blir det i 

praktiken nästintill omöjligt att svara nekande på frågan. Allting ryms ju i ”föreslagna eller 

andra ord.”284 Liknande kommentarer återfinns i andra spontanremisser.  
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Församlingen konstaterar att den enkät som sänts till remissinstanserna är 

undermålig, eftersom resultatet kommer bli svårtolkat. Om församlingen 

svarar, att det exempelvis är möjligt att i hög grad fira gudstjänst med de 

föreslagna inledningsorden och samtidigt inte vill använda dem eftersom de är 

möjligt att utforma själva, blir detta missvisande. Församlingen är kritisk till 

hur frågorna ställts och anser att grundfrågan bör var huruvida de förslag till 

ny musik och nya formuleringar och ny gudstjänstordning på ett 

tillfredställande sätt möter ambitionen att uppfylla de målsättningar som 

uppställts – i första hand ett inkluderande språk och förstärkning av 

igenkännandefaktor i gudstjänstlivet i Svenska kyrkan.285  

 

Ytterligare en spontanremiss påpekar att olika alternativ mycket väl kan rymmas i ett förslag 

utan att det blir tydligt att församlingen bedömer t.ex. textförslaget som undermåttligt i 

sig.286 

En domkyrkoförsamling skriver:  

 

Frågorna i remissformuläret handlar i hög grad om ifall (och om hur väl) 

församlingen kan fira gudstjänst som församlingen önskar med 

handboksförlagets moment/alternativ. Det torde i de flesta frågor gå att finna 

ett alternativ (men kanske inte fler) som är tänkbart i vår församling och vårt 

svar skulle därför kunna tolkas som att ”allt är väl” eftersom formulärets 

svarsalternativ inte ger utrymme för den kritik och nyansering som behövs för 

utvärderingen. Formuläret fokuserar dessutom på detaljer som skymmer 

helheten medan viktiga frågor saknas. Vi har därför valt att svara ”Avstår” på 

dessa frågor och ger kommentarer som frisvar. Även andra frågor besvaras 

med ”Avstår” pga. den korta remisstiden.287 

 

Vidare återfinns synpunkter på att enkätfrågorna fokuserat för starkt på undersökandet av den 

lokala förankringens möjlighet när det borde vara bibel, bekännelse mm som bör vara 

utgångspunkten.288 Frågorna befäster att KHF 2016 rymmer något ”för allt och alla” på 

bekostnad av hur kyrkans tro och bibliska språket kommer till uttryck.289 Vidare påtalas att 

remissfrågorna förstärker den problematik som kan komma att uppkomma när gudstjänster 

riskerar utformas efter t.ex. tjänstgörande präst eget tycke och smak. 

 

Detsamma gäller frågor kring musikliturgi. Frågor huruvida något kan användas undersöker 

ej hur väl något fungerar. Frågor om funktion, situation, kvalité, tradition, textanpassning, 

hantverk mm lyser med sin totala frånvaro.290 Det kan inte ses som tillräckligt att Svenska 

kyrkans kommande handbok anses okej eller att den duger. 291  

En annan domkyrkoförsamling skriver följande:  
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Vi saknar i enkäten alternativet att föreslå att någon del inte bör vara med. 

Nu ges endast möjlighet att bejaka förslag, men inte att uttrycka tveksamhet, 

eller markera att texter inte är teologiskt eller språkligt acceptabla.292 

 

Denna typ av frågor ger ej några direktiv om hur den eventuellt kommande kyrkohandboken 

kommer tas emot eller brukas.293 Risken med frågeställningar av denna art är att de riskerar 

ge en mindre rättvis bild av upplevelsen av förslaget.294 

 

Svarsenkäten är förrädisk då det saknas kontrollfrågor för att verkligen förstå 

att vi fattat frågan som ni avsett den och att ni förstått vad vi menar. T ex fråga 

2 om khbf ger utrymme för att inledningsordet kan utformas som vi skulle 

vilja, Svara man ja för att det ju går att utforma den som man själv önskar med 

egna ord kan det ge intrycket av att man anser att de tryckta inledningsorden 

är bra, vilket det inte alls behöver betyda.295 

 

För lite utrymme gavs åt kvalitativa bedömningsfrågor i remissenkäten.296 Istället hamnade 

fokus på utrymme för lokala anpassningsmöjligheter. Huvudfrågan borde istället varit om 

detta förslag är bättre än nuvarande HB 86.297 

 

Den vanligaste frågan som ställs i remisformuläret är om församlingens 

önskan om utformning av Gudstjänsten ryms i förslaget. Vi tycker att den 

viktigaste frågan istället är, om det nya förslaget är bättre än nu gällande 

handbok. Med undantag för Påsknattsmässa med dopförnyelse menar vi att nu 

gällande handbok i allt väsentligt är bättre än förslaget.298 

 

Frågorna som ställts till remissinstanserna är mycket illa utformade. Det 

finns alltför stora möjligheter att tolka svaren som positiva. Detta känns 

närmast manipulativt…. [..]… Det fortsatta arbetet skulle behöva nya 

statistiska underlag om synpunkterna på förslaget utifrån mera entydig 

ställda frågor…[…]… Jag har ofta saknat öppet ställda frågor och utrymme 

för oväntade och oönskade svar.299 

 

Och ord som manipulativt återfinns i andra spontanremisser.  

 

I dagsläget är enkäten så dålig att den måste sägas vara i det närmaste 

manipulerande och den skadar allvarligt förtroendet för hela arbetet 

med att ta fram en ny kyrkohandbok.300 
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Det finns även spontanremisser som skriver att de upplever att frågorna varit avsiktligt 

vinklade.301 I en spontanremiss går att utläsa att det borde vara förbjudet att ställa orimliga 

frågor av detta slag.302 Detta särskilt då det finns experthjälp att tillgå vid 

remissfrågeutformande.303  

I en annan spontanremiss uttrycker besvikelse på Svenska kyrkans remisser.304  

 

… […] .. förtryckta remissformulär, som ofta varit så formulerade att det är 

näst intill omöjligt för kritiska synpunkter att slå igenom. Poängen med 

remissformulären har brukat vara att söka statistisk legitimitet, inte lyssna till 

reaktioner. De flesta remissinstanser kommer ju nästan alltid på något sätt 

vilja uttrycka sin goda vilja genom att välja något av de ”i huvudsak 

positiva” svarsalternativen – och endast när en majoritet av 

remissinstanserna är direkt avståndstagande brukar det kunna ha någon form 

av påverkan på besluten.305 

 

Enkätfrågorna påtalas vidare ej fungera i stora pastorat där det ofta ser väldigt olika ut mellan 

olika församlingar.306 Remissfrågeformuleringarna anses lägga ett alltför stort fokus på 

lokalförsamlingen. Detta är mycket uppseendeväckande då Svenska kyrkan trots allt är en 

rikskyrka. Mångfalden måste rymmas i den svenskkyrkliga gudstjänsten och därför är även 

frågor berörande enheten essentiella.307   

 

När frågorna varit utformande så att svaren möjliggjort för alldeles för stort 

tolkningsutrymme, riskerar svarsanalysen kunna bli alltför skiftande.308 Inte heller framgår i 

OR vad: ”En majoritet av remissvaren bejakade alltså kyrkohandboksförslaget, men föreslog 

samtidigt specifika förändringar med bearbetningar eller omskrivningar” egentligen innebär. 

Bejakade majoriteten av remissvaren KHF men föreslog 

omskrivningar/förändringar/bearbetningar eller bejakade majoriteten av remissvaren KHF 

under förutsättningen att omskrivningar/förändringar/bearbetningar skedde?309  

 

Därtill kommer en annan synpunkt som betonar att det faktiskt inte enbart är relevant att 

bedöma hur produkten, KHF 2016, ser ut utan även pålysa det som borde funnits med, det 

som saknas.310 

  Brist på transparens och tillvaratagande av expertkompetens 
Det stora engagemanget i KHF visar tydligt att frågan långt ifrån enbart kan ses som en 

inomkyrklig angelägenhet.311 Återkommande synpunkter angående processen är att den 
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ansetts präglats av för mycket slutenhet och/eller otydlighet.312 Bl.a. påtalas att delar av 

arbetet, vilket även inkluderar revideringen av 2012 års förslag, ägt rum i det fördolda.313  

 

Äldre material har bearbetats, nya förslag har utarbetats eller beställts av en 

mindre krets människor. Dessa har med jämna mellanrum bytts ut och ersatts 

av andra. Arbetet har hela tiden skett nästan i det fördolda och sedan skickats 

ut för att under mycket korta tider prövas i församlingarna, Ett sådant 

förfaringssätt kan inte med bästa vilja i världen kallas vare sig [kallas] 

transparent eller att det sker med syftet att förankra och verkligen pröva 

materialet.314  

 

Urvalet av de få personer som haft reellt inflytande över processen beskrivs som tämligen 

ologiskt.315 Arbetsgruppen har med jämna mellanrum bytts ut och experter har hoppat av. 

Denna process kan knappast kallas transparent.316 Insyn och uppdateringar av arbetets 

fortskridande har saknats.317 En öppnare process hade tagit längre tid men vunnit mycket 

större acceptans. I en spontanremiss går att utläsa: 

 

Hittills har jag fått intrycket att man inom kommittén varit ovan vid men 

också ovillig att ta till sig kritik. Tyvärr präglas förslaget och 

kommittéarbetet av ett något ensidigt prästperspektiv. Jag saknar 

kyrkomusikernas, diakonens, pedagogens, informatörens, barnet och 

utlänningens perspektiv.318 

 

I en spontanremiss gå att utläsa att handboksgruppen har ett tungt ansvar framför sig. Risk 

föreligger att en framtida historieskrivning inte kommer vara nådig.319 Det framstår mycket 

märkligt att fortsätta genomdriva ett förslag som fått så allvarlig kritik från nästan samtliga 

remissinstanser. Det pekar på en tydlig brist på respekt och transparens.320  

 

Det är frustrerande att projektledningen har sagt sig gjort revisioner enligt den 

negativa kritiken som fanns i remissvaren efter 2012, men de facto gjort 

mycket små ändringar och ytliga revideringar som antigen inte svarar på 

kärnan i kritiken som fördes fram (som i nattvardsbönernas utformning) eller 

helt enkelt ignorerats (som i fallet med kyriets benämning).321  
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Man har inte tagit tillräcklig hänsyn till de svar som gavs i förra 

remissrundan och man har i flera fall på ett felaktigt sätt återgivit utfallet där 

(t.ex. sägs att knappt 40 % av församlingarna varit remissförsamlingar när det 

var knappt 35 % och av dessa var det i sin tur bra 81% som besvarade 

enkäten).322 

 

Kyrkomusikernas Riksförbunds förbundsstyrelse (KMR) skriver dock: 

 

KMR konstaterar att det nu föreliggande Förslaget (2016:1) på ett 

antal områden hörsammat förbundets tidigare framförda 

synpunkter.323 

 

I spontanremisser återspeglas en uppgivenhet över att KHF 2012 respektive 2016 hade kunnat 

bli mycket bättre då expert- och sakkunnigkompetens och forskning finns. Dessas 

spetskompetens anses dock ej tillfredsställande tagits i beaktning.324 Oberoende granskning av 

sakkunniga och organisationer bör tas tillvara.325 Nuvarande förslag har ej uppnått den 

stilistiska nivå på texter som krävs för de texter som skall upprepas söndag efter söndag.326 I 

en spontanremiss går att utläsa att Svenska kyrkan nu står inför ett vägval. Det finns många 

som är djupt engagerade i kyrkans gudstjänstliv och som erbjuder sakkunskap.327  

 

Avsaknaden av goda litterära krafter i arbetet med handboken är märkbara. 

Vissa texter bärs mera av nödrim och pekoralkänsla än av hög kvalitet.328 

 

Avsaknaden av kompetens kan inte resultera i annat än att elementära spörsmål glöms bort.329 

Men kanske det mest prekära ändå är ointresset av att utreda. Det skall inte vara möjligt att 

driva igenom KHF 2016 mot så tunga instanser och Akademiers allvarliga påpekanden, går 

att utläsa i en spontanremiss.330 
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Målet med Svenska kyrkans pågående handboksarbete borde vara att i så brett 

samråd som möjligt få fram bästa tänkbara kyrkohandbok, inte att med 

administrativa medel driva fram ett godkännande till varje pris.331 

 

Textunderläggningen behöver gås igenom av experter. Texterna måste 

fungera både musikaliskt och teologiskt. Det krävs generellt bättre teologisk, 

språklig och musikalisk bearbetning, samt större samstämmighet mellan text 

och musik i förslaget. Lyssna till experterna!332 

 

Bland spontanremisserna återfinns synpunkter på att det varit fullt möjligt att uppnå ett 

inklusivt språk med bibehållen kvalitet, både språkligt och innehållsmässigt. Men 

formuleringar som ”Ditt liv, din död är nu vårt bröd” beskrivs som banal.333 Med hänvisning 

till SKU, där det går att utläsa att en handboks syfte är att fungera över en längre tid för hela 

Svenska kyrkan och att språket därför inte får präglas av det tillfälliga och det personliga, 

påtalas resultatet [KHF 2016] blivit en ”tragikomisk ironi”.334 Vidare påpekas att diverse 

språkliga fel uppmärksammats i offentliggjorda remissutlåtanden, och i Årsbok för Svenskt 

Gudstjänstliv 2014 ägnades ett helt kapitel åt enbart detta.335 Hela förslaget bör gås igenom av 

språkexperter och även av dem med högre teologisk kompetens för prövning om förslagen är 

överensstämmande med kyrkans tro och lära.336 Med deras hjälp är hög språklig litterär 

kvalité fullt möjlig. Bibeln innehåller ett mycket färgrikt språk med många målande bilder.  

 

Kungl. Musikaliska Akademien skriver i sitt spontanremissutlåtande hur tidigare kritik 

mottagits: 

Av detta skäl [ÄB löfte om lyhördhet] valde de fem musikorganisationerna att 

avbryta samtalen- detta för att inte framstå som medansvariga till en process 

som alltjämt uppvisar fatala brister.337  

 

Ytterst få spontanremisser uttrycker tillfredställelse över processen. I en spontanremiss 

uttrycks ett gott arbete som verkar för förnyelse och i en annan går att utläsa att processen 

präglats av en imponerande öppenhet samt stor lyhördhet för kritiken mot KHF 2012.338 

Kritiken i media och sociala medier beskrivs som mobbing och akademiernas remissvar 

”förvånansvärt okunnigt”.  Därtill finns en spontanremiss som mer neutralt skriver att ”såvitt 

denne förstått” har hänsyn till tidigare synpunkter tagits.339 En spontanremiss finner förslaget 

väl sammanvävt med uppdraget, men önskar samtidigt komma med förbättringsförslag.340 
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Flera spontanremisser betonar uttryckligt att de håller med Akademierna i deras kritik på 

bristande kvalité och/eller att deras synpunkter inte kan förbises.341 Detsamma gäller övriga 

expertutlåtanden. Bl.a. påtalas att Akademierna faktiskt vill väl.342 Dessa består till stor del av 

medlemmar i Svenska kyrkan och deras syfte är att komma med konstruktiv kritik för ett 

bättre slutresultat.343 Här finns kompetensen att komplettera och se saker Svenska kyrkans 

egen organisation kan ha missat. Profana institutioner, Akademier, högskolor, andra 

utbildningscentra m.fl., är viktiga kontaktytor mot samhället, i det samhälle där Svenska 

kyrkans medlemmar finns.344 Extern och intern expertis behöver knytas till arbetet.345 

Men även samarbete över disciplingränserna sinsemellan (språk, teologi och musik) hade 

behövts.346 Detta även om deras medverkan kan bli en utmaning för kyrkokansliet.347 

Sakkunniga står inte per automatik i motsatsförhållande till t.ex. uppdraget om ett inklusivt 

språk. Istället ämnar dessa presentera styrkor och svagheter. Med sin spetskompetens har de 

förmågan att se fler konsekvenser, men även finna alternativa lösningsförslag.348 Deras tunga 

kritik bör tas på största allvar då de besitter en fördjupad kunskap inom sina områden. 

Forskargrupper borde involverats i arbetet och universitet, musikhögskolor fått större 

inflytande.349 Nu skiner okunskapen igenom.  

 

Men även bland dem som uttrycker att det finns dem som klagar för mycket på allt som har 

med handboksförslaget att göra, är samtidigt av åsikten att det finns kritik som är viktig att ta 

till sig:  

 

Alla kan inte bli nöjda, och det finns dom som verkar göra en sport av att 

klaga på hur allt som har med handboksförslaget att göra. Det är inte 

konstruktivt. Men det finns också starka poänger med den kritik som framförts 

tex från musiker och svenska akademin. Så i nuläget krävs tålamod och 

klokhet snarare än prestige.350 

En spontanremiss ifrågasätter inte enbart sakkunnighetskompetensen utan ställer även frågan 

varför olika fromhetsinriktningar inte tillåtits finnas representerade.351  

 

Teologisk, liturgisk, musikalisk och språklig sakkunskap har varit bristfällig. 

Varför finns ingen expert på t ex gregorianik i revisionsgruppen? Var är den 
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akademiska expertisen inom praktisk teologi? Var är expertisen inom 

ecklesiologi? Sakramentslära? Varför finns inga representanter för de olika 

inomkyrkliga formhetsinriktningarna med?352 

 

En spontanremiss som tydligt tar avstånd från KHF 2016 skriver att till kommande arbete 

önskas att författare och teologer tillsammans får formulera nya texter och inspirera till mer 

samarbete mellan teologer, musiker och författare.353 

 

I en annan spontanremiss återfinns följande: 

Varför är Svenska kyrkan så oförmögen att lyssna till sina kritiker inom och 

utom kyrkan? …[...].. Kyrkohandboksförslaget är undermåligt och 

genomsyras av arbetsgruppens oförmåga att ta till sig kritik.354 

Frågan om huruvida expertkompetens upplevs som ett hot väcks.355 Men det har aldrig 

handlat om att motarbeta utan värna om behovet av god liturgisk musik.356 Något som ej 

ansetts gjorts. En spontanremiss påtalar att det är jämförbart med att prästerna skulle behöva 

förkunna utifrån en bibel fylld med fakta- och stavfel.357 

Även en teologisk tyngdpunktsförskjutning utifrån traditionsperspektiv återspeglas i KHF 

2016.358 Åter igen återkopplas detta till att arbetet behövt genomsyrats av större 

forskningsförankring.359 Mycket finns att tillgå och det är essentiellt att gå till källorna.360  

 

Två av spontanremisserna har dock en helt avvikande åsikt gällande forskning och 

expertkompetens:  

 

…[…].. och den kantor som spelar kanske är musiklärare i botten och kan 

inte forskningsmusiken.361 

Det sista jag vill ta upp är att jag hoppas Svenska kyrkan står på sig och inte 

går på den mobbning som varit på social medier och i media…. […]…  Det 

är viktigt att svenska kyrkan som har hand om denna revision och inte t ex 

särintressen som Tonsättarföreningen eller den Musikaliska Akademien som 

inte verkar bry sig om gudstjänstlivet i första hand utan det dom kallar 

kulturarv. Deras remissvar är förvånande okunnigt!362 
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  Ovilja att ta till sig kritik 
Den kritik som gavs till KHF 2012 anses inte resulterat i nämnvärt gensvar.363 De få ändringar 

som genomförts mellan KHF 2012 och KHF 2016 beskrivs i termer av ”kosmetisk karaktär”. 

KHF 2016 anses i allt väsentligt oförändrat från föregående förslag. En remissförsamling 

skriver följande:  

 

Glädjen i att var remissförsamling har tyvärr försvunnit i och med att 2016 

bara delvis lyssnat på kritiken mot 2012 och i och med att remisstiden varit 

för kort.364  

 

Ytterligare bearbetning inom områdena teologi, tradition, ekumenik och påtalas och hela 

förslaget är i nuläget fortfarande alldeles för spretigt teologiskt, musikaliskt och språkligt.365  

En stiftsadjunkt skriver i sin spontanremiss att det är viktigt att förslaget inte enbart kan anses 

godtagbart utan det bör vara bra.366 

Vidare talas om ”slumpartat putsande” utan vilja till ett rejält omtag, känsla av lappande och 

lagande men även försämring gentemot KHF 2012; ”puts med nollans sandpapper”.367 Även 

spontanremisser med positivare hållning till förslaget påtalar fortsatta brister.368  

 

En annan återkommande fråga i spontanremisserna är huruvida prestige och/eller tid fått gå 

före kvalitét?369 Beskrivningar som hastverk är återkommande. Det är lätt att inledas i tro att 

projektledningen antigen vill driva igenom ett tämligen obeprövat förslag eller att det finns 

andra orsaker av personlig eller ekonomisk art som ligger bakom detta agerande.370 

Gudstjänstförändringar bör istället präglas av skynda långsamt.371 För varför skulle inte 

arbetet kunna få ta den tid det tar?372  Kan det vara så att kritik mot förslaget betraktas som ett 

angrepp gentemot kansliets arbete?373  

I en spontanremiss går att utläsa att det inte kan anses godtagbart att kyrkohandboksgruppen 

duckar från all kritik gällande det teologiska genom att enbart hänvisa till: ”församlingen 

väljer.”374 Den skall väl visa vägen för kyrkans liturgi och liturgiska arbete?  

  HB 86 föredras före KHF 2016  
Spontanremisser vittnar om att KHF 2016 anses vara en förbättring gentemot 2012, men 

samtidigt finns bland dessa de som påpekar att förslaget fortfarande är sämre än HB 86.375  
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Men bara för att något blivit bättre betyder det inte att det är bra.376 

 

Den verkliga jämförelsen inte bör ligga mellan KHF 2012 och 2016 utan mellan KHF 2016 

och nuvarande HB 86.377 Och i den jämförelsen klarar sig inte det nya förslaget särskilt bra. 

Spontanremisser motsätter sig ett förslag som är sämre än befintligt utifrån tro, lära och 

bekännelse.378 Bl.a. påpekas att förslaget inte håller måttet för en kyrkohandbok för Svenska 

kyrkans mässor, gudstjänster eller kyrkliga handlingar.379 Det finns således en önskan om att 

HB 86 behålls.380 Församlingar borde få möjlighet att fortsätta använda HB 86.381  

 

Det finns spontanremisser som ifrågasätter om det i nuläget överhuvudtaget finns behov av en 

ny kyrkohandbok? Detta även bland dem som uttryckligen skriver att de på intet sätt 

emotsätter sig revidering av HB 86.382 Även hänvisningar till kommentarsdelarna i Svenska 

kyrkans utredningar (SKU) sker, både till KHF 2012 och KHF 2016, om att nuvarande HB 86 

fungerar väl. Utifrån det konstaterandet finns en undran om varför det tenderar vara mer 

bråttom än någonsin. Nuvarande handbok fungerar väl, och kommer att göra så i cirka 10-15 

år framöver.383 Det finns således gott om tid för framtagandet av en ny.   

I en spontanremiss går att läsa att inget tillfredställande svar om hur behovet egentligen 

konstaterats getts under hela processen.384  

I en spontanremiss undertecknad av fjorton personer ställs följande fråga: 

 

Och varför kan inte arbetet få ta den tid som det behöver? Varför har 

man så bråttom att framställa en ny kyrkohandbok att man är beredd att 

offra kvalitet och delaktighet?385 

 

Enbart en spontanremiss uttrycker tydligt brådskande behov av en ny handbok.386 Detta både 

teologiskt och språkligt.  
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Det finns spontanremisser vilka uttryckligen särbetonar att de tar avstånd från nuvarande 

förslag och/eller att det skall läggas fram till Kyrkomötet 2017.387 Detta även bland dem som 

påpekat att KHF 2016 är bättre än KHF 2012 och/eller att förslaget innehåller bra enskilda 

delar/kompositioner. 

Därtill återfinns en stor mängd spontanremisser vilka vittnar om många brister men som inte 

ordagrant skriver ”tar avstånd ifrån”. Hur stora bristerna i förslaget anses vara hos dem som 

specifikt markerat att de tar avstånd från KHF 2016 varierar. En del skriver att ansatser finns 

”under förutsättningen” att många förändringar görs, andra att det är helt omöjligt att gå 

vidare med detta förslag som grund.388 I två spontanremisser återfinns följande: 

 

Kyrkohandboksförslaget kan inte antas i den föreslagna utformningen. Vi 

vill ha en handbok med genomarbetade och liturgiska texter, med några 

alternativ som ger teologisk bredd och djup, med gudstjänstmusik A 

genomarbetade i bra utgåva. Textutläggningen behöver gås igen en gång till 

av experter.389  

 

Jag anser att förslaget inte är i närheten att kunna antas.390  

 

Kritik mot KHF 2016 har inkommit från olika instanser, från församlingsbor, från anställda, 

från utbildningsledare, kyrkorådsledamöter m fl. Kyrklig samling talar i sin spontanremiss om 

vägval.391  

 

Att gå vidare med nuvarande föreslag vore ödesdigert. Det skulle alltmer öka 

polariseringen i kyrkan, ja faktiskt bryta sönder den i alltmer 

kongregationalistisk riktning. Det skulle också leda till ökad ekumenisk 

isolering – som när >>var och en gjorde vad han själv fann gott>>, för att 

hänvisa till sista versen i Domarboken!392 

 

Och i en annan spontanremiss avvisas förslaget med följande motivering:   

 

Vi är i alla avseenden mycket kritiska till detta förslag. Vi anser att det inte 

håller måttet för svenska kyrkans mässor, gudstjänster och kyrkliga 

handlingar och att det är påtagligt främmande för vår kyrkliga tradition. Vi 

menar också att processen till att ta fram och forma detta förslag inte har 
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varit tillräckligt god och att expertis inte fått komma till tals eller helt 

nonchalerats.393 

 

I en spontanremiss går att utläsa att huvudpunkterna till att man avvisar förslaget är fem: 

tillvägagångssättet, teologiska invändningar, språkliga invändningar, kyrkomusikaliska 

invändningar samt det som saknas i förslaget.394 Dessa områden återkommer kontinuerligt i 

övriga spontanremisser. I en annan spontanremiss går att utläsa att det är en omöjlighet att få 

en ny kyrkohandbok till 2018.395
 

Föreningen Svenska Tonsättare skriver: 

 

Föreningen Svenska Tonsättare avvisar bestämt även det reviderade 

kyrkohandboksförslaget, med hänvisning till såväl arbetsprocess som 

slutresultat.396 

 

I en del spontanremisser föreslås en kompromisslösning. Att nuvarande förslag, med 

revideringar, görs till ett tillägg till nuvarande HB 86.397 Det finns de som föreslår att serie B-

E blir ett eventuellt tillägg (eller släpps fri på annat sätt), andra att hela KHF 2016 blir ett 

tillägg.398 Men den liturgiska texten, bör fastställas/regleras som uttryck för tro, bekännelse 

och lära.  

Enbart nuvarande HB 86/serie A må bli ny kyrkohandbok.399 Det är essentiellt med tydlig 

teologi d.v.s. godkända texter.  

 

Några av spontanremisserna skriver att de varken är för eller emot förslaget medan andra mer 

enbart tackar för arbetet överlag.400  I en spontanremiss går att utläsa att förslaget är ”ett steg i 

rätt riktning, ”i en annan ”fullt möjligt eller fungerar”, men samtidigt betonas brister t.ex. att 

KHF inte lyckats med att förnya varken språket eller musiken i förbönerna.401 En församling 

skriver att de finner ”mycket tveksam till om förslaget är moget till beslut i samband med 
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kyrkomötet 2017”.402 De nya serierna har kreativitet, hantverksskicklighet och användbarhet, 

men tveksamhet råder om förslagets mognad som helhet för beslut.403  

I tre spontanremisser uttrycks längtan att främja införandet av den nya kyrkohandboken.404 En 

av dessa skriver att en ny handbok är nödvändig.405 Därutöver finns några spontanremisser 

som påtalar att de ställer sig positiva till arbetet överlag. I en går att utläsa uppskattning över 

förslaget men att man samtidigt, genom inskickandet av spontanremiss, önskar bidra till 

förbättring, och i en annan att KHF 2016 är ett rikt och levande förslag på många sätt.406 

Några andra positiva synpunkter är att förslaget ger intryck av att vara väl genomarbetat 

teologiskt, musikaliskt och praktiskt.407 Balanserad hänsyn till tradition, förnyelse och 

ekumenik, har tagits och överlag är KHF 2016 väl sammanvägt utifrån riktlinjer och tidigare 

synpunkter från föregående remissvar har tagits tillvara.408 Men samtidigt påtalas att det finns 

saker att slipa på, teologiskt, musikaliskt och/eller språkligt. En spontanremiss skriver att 

förslaget kan antas om de föreslagna förbättringarna åtgärdas.409  

 

I en spontanremiss går att ut utläsa att sett till hur den innehållsmässiga kritiken kring 

kyrkohandboksarbetet gestaltas synliggörs att den som tror sig kunna påverka KHF annat än 

marginellt kommer bli besviken.410 Vederbörande är övertygad om att det är detta förslag som 

till stora delar kommer att bli Svenska kyrkans nya handbok oberoende av inkomna 

synpunkter.  

 

Av de spontanremisser som tar avstånd från KHF finns efterfrågningar om en rejäl 

bearbetning följt av en ny remisstid. En del önskar en fullständig nystart, andra att det 

nuvarande förslaget bör remitteras till en ny arbetsgrupp som tillsammans med experter och 

expertorgan får i uppdrag att under en längre tid arbeta fram ett nytt kommande 

kyrkohandboksförslag.411 Börja om med expertkompetens från både forskningsnivå som 

verksamhetsnivå, involvera teologisk, språklig och musikalisk expertis mm är några 

önskningar.412 Därtill anses fortsatta arbetet behöva nya statistiska underlag kring inkomna 

synpunkter, tydligare ställda frågor och utnyttjande av statistiska analysmodeller. Allt för en 

säkrare resultattolkning.  

  Sammanfattning  
Utmärkande för de innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna gällande processen är 

att de återkommande berör brist på transparens, ovilja att ta till sig kritik, avsaknad av 

riktlinjer och expertkompetens, orimligt tidsperspektiv samt kritik mot 
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remissenkätfrågeformuleringarna. Genomgående är accentuering på av att KHF hade kunnat 

bli så mycket bättre om hänsyn tagits till ovanstående.  Nu återkommer istället frågan om 

prestige fick gå före kvalitet?  
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3.2.2  Övergripande synpunkter på det inklusiva språket och 

dess konsekvens 
  En god intention  

Spontanremisser vittnar om en i grunden positiv inställning till förändring och förnyelse.413 

Av de som berör normkritiskhet beskrivs detta överlag som något gott. Intentionen att 

synliggöra och problematisera nedärvda manliga pronomen bejakas överlag i granskat 

källmaterial. Detsamma gäller syftet att försöka finna nyare modernare ord och 

formuleringar.414 Snarare påpekas att det är givet att språket skall vara så inkluderande som 

möjligt. Så även främjandet av delaktighetskänsla i t.ex. liturgin.415 Även bland 

spontanremisser som förhåller sig mycket kritiska till resultatet återkopplas till att intentionen 

varit god.416 Problematiken är att texterna i KHF 2016 upplevs blivit teologiskt utarmade. I en 

spontanremiss går att läsa att HB 86 knappast var känd för sin språkliga klarhet men språket i 

KHF 2016 är avsevärt sämre.417 Lättillgängligheten och det inklusiva språket tenderar har gå 

från medel till att självändamål. Detta i såväl texter, böner, som liturgi.418 I en spontanremiss 

går att läsa:  

 

Vi vänder oss alltså inte emot att människor skall inkluderas i språket, utan 

snarare på hur ändringarna ser ut och hur de följer dagens politiska 

strömmingar.419 

 

Återkommande synpunkt i spontanremisserna är att det inklusiva språket i KHF 2016 medför 

problem, t.ex. innehållsförlust.420 Tendensen visar på att inklusivt språk ansetts så essentiellt 

att det fått stå över frambärandet av fullödig teologi.  Reflektion över att ett inklusivt språk 

även kan begränsa teologin saknas.421 Svenska Akademien skriver att det kanske inte kan 
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anses deras sak att komma med teologiska synpunkter men betonar att språkfrågor kan få 

teologiska implikationer.422 En spontanremiss påtalar att om ett öppet språk resulterar i 

obegriplighet, då har man gått för långt.423  

 

I strävandet efter det inklusiva språket får inte klassiska kristna sanningar 

komma på skam.424  

 

Det kan på intet sätt vara omöjligt att skapa ett mer inkluderande gudstjänstspråk utan att göra 

alldeles för stora förenklingar.425 Men det är ett arbete som kräver tid för reflektion. Denna 

typ av förändringar bör ske långsamt och växa fram ur förtrogenhet. Språket i KHF kan ej ses 

som varken konservativt eller särskilt nyskapande. Ett inklusivt språk bör leda till 

fördjupning, inte förflackning.426 

 

En spontanremiss vittnar uttryckligen om ett glädjande över det inklusiva språket och hur 

KHF 2016 kommer bli fruktbart.427  

  Förlust av högtidlighet och stilistisk kvalité i jakten på 

förenkling 

Det bör ställas höga krav på språket i en kyrkohandbok.428 Gamla former som upplevs väldigt 

främmande skall givetvis kunna bytas ut men högtidligheten måste bevaras. Bevarande är inte 

en dikotomi till samtidighet och begriplighet. Svenska Akademien påpekar i sin 

spontanremiss att KHF 2016 präglas av att gränserna för vanliga svenska ords normala bruk 

tämjts avsevärt.429 Konsekvensen av detta riskerar bli att innebördsförståelsen eller 

budskapsförståelsen äventyras.  

 

Vidare återfinns i spontanremisserna synpunkter om att ett språk som t.ex. fungerar i en 

predikan inte per automatik gör det i liturgi. 430 En väl fungerande liturgi (se vidare 3. 3. 4 

Liturgi och liturgiska partier) är uppbyggd kring formuleringar att vila i. Formuleringar som 

är kyrkans. Vissa liturgiska inslag anses ha undermåttliga texter.431 Det går ej att genom 

teologiskt ”nyspråk” förändra människors tro.432 Bl.a. finns önskan att språket i de gamla 

bönerna skall bevaras och nya skrivas därtill. Är de nya förslagen av god kvalité kommer de 

brukas, men att allena försöka skapa ett vardagligt och familjevänligt språk blir i längden bara 

”larvigt”. 

 

Kungl. Vitterhetsakademin skriver följande: 
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Svenska kyrkans gudstjänst är ett levande kulturarv, där kontinuitet och 

förnyelse behöver få prägla utformningen. Språket och dess 

budskapsbärande funktioner behöver särskilt uppmärksammats, samtidigt 

som det måste betonas att språket ska vara begripligt, förmedla högtid, och 

vara slitstarkt. Det är angeläget att resultatet tar hänsyn till teologisk 

forskning, och vår internationella omvärld, såväl inom den lutherska 

gemenskapen som inom kristenheten i stort.433 

 

I Vitterhetsakademins utlåtande går att utläsa att liturgiska texter absolut måste förändras då 

språk och begrepp förändras, men att införa egna språkliga innovationer måste anses högst 

olämpligt.434 Svenska Akademin är inne på samma problematik och i en annan spontanremiss 

påpekas att tilltalet i en kyrkohandbok bör vara tidlöst och inte trendigt.  

 

Många av de brister i förslaget som här påpekats kan härledas till försök att 

följa de inkluderande språket som princip. Vi har kunnat konstatera att en 

strävan efter inkluderande formuleringar (i betydelsen ´formuleringar som 

bara innehåller språkgods som är igenkännligt för de flesta´) ofta leder till 

andra förluster framför allt på innehållsplanet. Vid en omarbetning behöver 

detta begrepp antigen definieras eller överges.435 

 

I en spontanremiss påpekas att jakten på att försöka finna ord som alla förstår på vissa ställen 

resulterat i förenklingar att språket blivit så bristfälligt att det nästintill ligger på gränsen till 

”dumförklarande” av gudstjänstbesökarna.436 Faktum är även att de allra flesta förstår vad ord 

som beder, upplyfter, nåd osv betyder.437 KHF 2016 präglas av någon rädsla för allmängiltig 

kristen tankegång. Det finns ingenting i texterna som uppmanar till eftertanke.438 

 

Handboksförslagets pedagogiska ansats syftar till att mässans formuleringar 

skall vara begripliga och lättillgängliga medan helighetens närvaro undanflyr 

alla sådana försök. Förslaget riskerar i många fall att hamna i ett 

begriplighetens tyranni varigenom det heliga osynliggörs och trivialiseras.439 

 

Och i en annan spontanremiss återfinns följande:  

 

Kanske måste man göra upp med den illusion som består i att gudstjänstens 

språk skulle kunna vara omedelbart tillgängligt för all kyrkobesökare och i 

stället försvara en position som räknar med en långsamt växande 

förtrogenhet.440 
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Men det inklusiva språket har även resulterat i otydligheter, t.ex. i särskiljandet mellan vem 

som är subjekt och vem som är objekt.441 I flera av bönerna växlar man i tempusformer i en 

och samma bön. 

 

En annan återkommande synpunkt finns gällande det stilistiska.442 Ett språk måste vara 

slitstarkt över tid.443 Språkliga bearbetningar når sällan upp till samma kvalité som äldre och 

beprövade formuleringar.444 En spontanremiss påtalar att utbytandet av äldre formuleringar är 

”lika klåfingrigt” som andra eufemismer genom historien.445 Istället bör satsningen ligga på 

skapandet av stringenta alternativ med möjlighet att hålla över tid och rum.446 Högtidligheten 

och heligheten i formuleringar är nu borta. Texterna beskrivs i termer som; ”platta”, 

”torftiga”, ”naivistiska”, ”opoetiska”, ”klena, ”för pratig karaktär”, ”banaliteter”, ”onödiga 

omskrivningar”, ”pekoralkänsla”, ”klåfingrighet” osv.447 Begravningsavslutningen som talar 

om ”Andens tillgivenhet”, ger associationer till en egenskap hos ett husdjur.448 Guds helighet 

går förlorad i formuleringar som:   

 

Gud är här. Du är här. Jag är här. Vi är här tillsammans.449 

 

Ovanstående formulering, Inledningsord 5, används även i andra spontanremisser som 

exemplifiering för bl.a. bristande kvalitet.450 Bönen anses innehållsmässigt begränsa Gud till 

kyrkorummet.451   

En spontanremiss uttrycker dock att denne gillar Inledningsord 5 med beskrivningen ”starkt 

och mycket bra.”452   

 

Vidare påtalas inkonsekvens i hur befintliga texter ändrats. Varför har vissa välfungerande 

alternativ i HB 86 rensats ut? 453 Det upplevs att enda syftet ligger i att de ”inte passar in” i 

konceptet. I flera spontanremisser ställs även frågan om språket i nuvarande HB 86 verkligen 

är så svårbegripligt, eller kan anses så föråldrande, att det inte längre fungerar 
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tillfredställande?454 Kyrkan har genom årtusenden använt ord som varit omoderna i t.ex. 

liturgin men dessa har ändå varit ständigt aktuella.455 Vilken språkfilosofi ligger bakom 

handbokskommitténs ambitioner om att finna ett mer inkluderande språk? KHF 2016 ger 

känslan av en rätt naiv språksyn som tror att det hursomhelst går att byta ut ett ord mot ett 

annat utan att det får innehållsmässiga konsekvenser.456  

 

Äldre ord och uttryck kan vara mycket mer innehållsrika skriver en spontanremiss.457 

Människor har dessutom egen individuell tolkningsförmåga vilken borde främjas. Det 

inklusiva språket har i KHF 2016 resulterat i att man är på väg att vända kyrkans språk 

ryggen. 

Ett alldeles förenklat och bekvämt gudstjänstspråk riskerar att djupet går förlorat och 

nyfikenheten att vilja upptäcka mer går om intet.458 Det nuvarande språket har tålts att nötas 

år efter år, generation efter generation. Och vi bör fråga oss hur länge vi tänkt att kommande 

kyrkohandbok skall gälla.459 I en spontanremiss går följande att utläsa:  

 

Kyrkan har stor tillgång i sitt traditionella språk och det förbinder oss också 

med tidigare generationer troende. Just att språket skiljer sig från det 

vardagliga och vad man varit van vid från förut, kan vara en ingång till ett 

rikare fantasiliv och till tro.460 

 

Språket (men även teologin) i KHF 2016 ger uttryck för att det verkar som om 

utgångspunkten ligger i förstagångsbesökaren. Förslagets texter ger föga möjlighet till 

fördjupning eller växande.461 Vidare ställs frågan om vad det är som säger att ett enklare språk 

per automatik resulterar i att fler hittar vägen in till kyrkan?  I en av spontanremisserna önskas 

att istället för att fortsätta producera gudstjänstmaterial för dem som kanske aldrig kommer 

komma bör fokuseringen istället ligga på dem faktiskt som gör det.462 De människor som 

kontinuerligt återkommer gör det ju av en anledning. I en annan spontanremiss påpekas en 

alltför stor fokusering på sökare på bekostnad av ”kyrkokristna”.463 Inte heller är det rättvist 

att avfärda kyrkotrogna som kommer söndag efter söndag och benämna dem som 

”elitkristna”.  Kyrkan skall givetvis försöka nå dem som ännu ej nåtts, men inte på bekostnad 

av alla dem som faktiskt gör det. 

 

Uppskattning av intention av barns delaktighet i gudstjänsten återfinns men samtidigt påpekas 

att detta inte får likställas med att högtidligheten går förlorad.464 Enkla och djupa texter är inte 

en dikotomi.465 Visst att det ibland kan behövas förenkling eller barntillvänliga texter, men 
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detta skall detta inte likställas med urvattnade. Även texter för barn och unga skall ha djup, 

beröra, ha kvalité samt överraska.466  

En spontanremiss påpekar att man inte skall underskatta barn och ungas förmåga att 

tillgodogöra sig innehåll som de må hända inte förstår in i mista detalj.467 Det finns en fara i 

att låsa sig vid tron att barn behöver alltför stor förenkling.468 Inget språk eller musik skall per 

automatik förkastas eller bedömas som för svårt. Även en spontanremiss som skriver att KHF 

2016 ger goda möjligheter att förenkla högmässan, i syfte att främja delaktigheten ur barn- 

och ungdomsperspektiv, påpekar att förenkling skall ske i undantagsfall.469 Tas de 

regelmässigt anspråk riskerar den loka församlingen förlora förankringen med Svenska 

kyrkans lära och gudstjänsttradition.470  

I samband med barnperspektivet påtalas att KHF 2016 genomsyras av inkonsekventhet. Ena 

stunden skall barnperspektivet finnas inkluderat i allt, i den andra beskrivs den som ett 

”undantagsfall”.471 Ett sådant exempel är att högmässans ordo i undantagsfall kan kortas för 

att passa bättre i en familjegudstjänst. Men barn är väl ändå inget undantag?472 Behov av 

ordning för familjegudstjänst föreligger därför.473 Överlag återkommer synpunkter på att 

barnperspektivet är lågt.474 Det verkar inte ordentligt genomarbetat. Det vore bra att förtydliga 

barnens plats i gudstjänsten. En domkyrkoförsamling önskar mer fokus på barn och familj i 

gudstjänstordningarna.475 I en spontanremiss går att läsa att även om de vanliga 

gudstjänstordningarna inte i sig är gjorda för barn eller unga kan dessa fortfarande göras 

relevanta för dessa grupper.476  

En spontanremiss beskriver barnperspektivet i KHF 2016 som en papperstiger.477  Även 

brister i funktionsnedsättningsperspektivet belyses.478 

 

En annan aspekt som belyses är att inkludering bör ses bortom språk. Tillgänglighet innefattar 

många olika aspekter.479 T.ex. gudstjänstlokalens utformning (trösklar, trappor, 

handikapptoalett, hörselslingor mm), delaktighet i utformning och planering (representation i 

beslutande organ, avsättning av medel mm), information (annonsers utformning m.m.). Det är 

skillnad mellan vara tillgänglig och göras tillgänglig.480  
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  Mode och trendord samt dikotomi man/kvinna 

Inklusivt språk är en tidsbunden förställning och en spontanremiss belyser att inte ens 

Svenska Akademien lyckades begripa innebörden.481 Användandet av diverse mode-och 

trendord påtalas ha resulterat otydlig innebörd av olika moment, teologi och liturgi som 

hållbarhetsmässigt kommer de nötas ut.482 Detta både teologiskt och språkligt.  

Termen Kristusrop har blivit mycket kritiserad (se vidare 3.2.3.5 De sjungna liturgiska 

högmässopartierna) men även andra återkommande exempel finns. Att ersätta kalk med 

bägare ses som en försämring och ger associationer till något man äter glass ur, eller en 

bägare från en snabbmatskedja.483 Kalk bör finnas kvar.484 Det är ett vedertaget och gammalt 

bevarat ord. 485 Ändringen beskrivs som klåfingrig.  

 

Möte och möter är ett annat mode-ord som anses få teologiska konsekvenser.486 Detta t.ex. i 

dop- och nattvardssamanhang. Förening med Gud genom Jesus bör bli tydligare. En 

spontanremiss skriver att det nästintill blir löjligt att ha med ”möter mig/oss” 18 gånger i en 

Högmässoordning.487  

Vidare belyses den distinkta skillnaden mellan ”att minnas” utifrån ”att komma ihåg” och 

”åminnelse”.488 Nattvarden handlar om att det Jesus gjorde görs åternärvarande. Åminnelse är 

den svenska översättningen, eller översättningsförsök, utifrån hebreiskans zikaron och 

grekiskans anamnesis dvs något som markerar att en historisk händelse blir närvarandegjord; 

real-present.489 Därför är ”delaktighet” av en mer korrekt benämning.490 ”Vi minns” i 

nattvardssammanhang ger nästintill sken av en bristfällig grundläggande bildning inom 

sakramentslära.491  

En spontanremiss uttrycker dock motsatt åsikt och ifrågasätter varför åminnelse fortfarande 

finns kvar.492 ”Gör detta till minne av mig” är bättre eftersom det är så det står i 1 Kor 11.  

 

En annan synpunkt är att ordet kärlek överrepresenteras i KHF 2016.493 Det är förvisso inget 

fel med varken känsloord eller kärlek i sig, men för mycket ”kärlek hit och dit” riskerar skapa 

ett diffust budskap.494 Två spontanremisser påpekar att ordet kärlek förekommer 71 gånger 

vid sökning i textdokumentet, medan frälsning enbart gör det fyra.495 I detta sammanhang 

ställs frågan om det möjligen kan vara något fel på sökfunktionen? Om inte har jakten på 
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förenkling resulterat i en nästintill utradering det centrala begreppet frälsning, begreppet på 

vilket kristendomen har sin grund.496 Är inte frälsning ett centralt ord för Svenska kyrkans 

tro?497 Vidare återfinns synpunkter på att synd, skuld, kärlek blandas samman för mycket.498  

 

Bland de granskade spontanremisserna som innehåller kritiska synpunkter på det inklusiva 

språket i KHF 2016 återfinns ingen uttalad motsättning mot normkritiskhet eller 

genusperspektiv. T.ex. går att utläsa att den könsneutrala benämningen vänner eller syskon är 

att föredra framför bröder och systrar.499 Samtidigt påtalas att förslaget präglas av för mycket 

dikotomi. På de ställen där olika grupper nämns tenderar detta mestadels bli en slags 

uppräkning där någon, eller några, alltid kommer att fattas.500Att inleda en gudstjänst med; 

”Kvinnor, män och barn” kan inte betraktas som en god inledningsfras.501 Bättre är vuxna och 

barn eftersom barn också är av kvinnligt eller manligt kön (eller det tredje för dem som fötts 

könsneutralt biologiskt).  

 

I en spontanremiss påpekas att kvinnor, vilka anses exkluderade, på intet sätt är 

underrepresenterade i kyrkbänkarna eller i församlingens övriga verksamheter.502 Tittar man 

vidare på religionssociologisk data torde det inte vara någon överraskning att statistiken visar 

att det är lekkvinnorna som hållit mycket av kyrkan uppe. Motiveringarna för ett inkluderande 

språk, på det sätt det är utfört, kam inte i grunden anses tillfredställande. Handlar det mer om 

en ideologi? Eller är det ”fel” sorts män och kvinnor som nu anses gå i kyrkan? Och frågan 

gällande om det enbart är särskilda grupper man önskar inkluderas återfinns i andra 

spontanremisser.503 I en spontanremiss uttrycks följande:   

 

Men vilka är det som skall inkluderas? Barn, kvinnor, män, hbtq-personer- 

bli dessa mer inkluderade av att man undviker att kalla Gud för Fader, Jesus 

för Herre, och använder uttrycket den heliga Anden istället för helige 

Ande?504 

 

Och i en annan spontanremiss som berör kvinnor i församlingsliv skriver:  

 

Som kvinna upplever jag det som direkt stötande när dessa bibliska och 

djupt dyrbara sätt att tala om Gud mönstras ut för att det antas göra 

gudstjänsten med anpassade för kvinnor. Handboksutformare kunde gärna 

erinra sig att Kyrkan från äldsta tid har samlat många kvinnor – ofta fler 
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kvinnor än män. Och det utan några ansträngningar om att uppfinna sk 

”inklusivt språk.505 

  Tillfredställande språk 
I en spontanremiss uttrycks tydlig tillfredställelse över språket i KHF 2016. Det beskrivs som 

närmare och vardagligare gentemot det tidigare myndighetsspråket.506 Några andra 

spontanremisser uttrycker att det inklusiva språket är bra eller ”funkar bra överlag”.507 Språket 

börjar mer likna det språk som talas på gatorna (i kyrkliga handlingarna) och i en 

spontanremiss utryck en övergripande glädje över att inkluderande språk varit en viktig del av 

arbetsprocessen. Detta då det vidgar kommunikationen i gudstjänsten och tilltro till 

”evangeliskt befriande” återfinns.508  

 

En avvikande åsikt i en spontanremiss undertecknad ”en enkel komminister” återfinns dock. 

Den går helt emot båda dessa synpunkter och skriver:  

[Förslaget] Är fortfarande präglat av för mycket ”kyrkiska”. Vem använder 

exempelvis begrepp som ”barmhärtighet”?509 

3.2.3 Det inklusiva språkets påverkan på den teologiska 

förkunnelsen 

När det kommer till de innehållsmässiga synpunkterna som går att koppla till det inklusiva 

språkets påverkan på teologi återkommer återkopplingar till områdena ekumenisk- och 

kyrkohistorisk påverkan, svag bibelförankring och otydlig teologi i förhållande till 

bekännelseskrifter samt en förändrad guds- och människobild.  

  Svag och diffus bibel- och bekännelseanknytning 

Bibeln är tros modersmål.510 Igenkommande synpunkter är att KHF 2016 rent 

innehållsmässigt är alltför avvikande bibelns texter och/eller att bibelförankringen överlag är 

svag, diffus eller inkonsekvent.511 Detta trots att ett klokt resonemang fördes i samband med 

utformandet av arbetet.512 Bl.a. anses att de textförändringar som genomförts tunnat ut det 

bibliska vittnesbördet. Bibelciteringar är viktiga inom gudstjänsten då de binder samman 

generationer men även öppnar för egna tankevärldar. Detta ur både existentiellt/pastoralt och 
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teologiskt perspektiv. Vidare påpekas att intentionen att finna kompletterande uttryck 

resulterat i ett ersättande av klassiska och bibelförankrade uttryck.513 Bibelhänvisningar måste 

vara korrekta i sammanhanget. T.ex. bör bibelläsningsförslaget Mark 1:9-11 strykas då texten 

inte handlar om vårt dop utan om Jesus.514 Detsamma gäller Luk 4:16-20.  

Överlag kan och bör bibelanknytningen förstärkas.515 Bibeln full av metaforer för Gud, vilka i 

KHF 2016 överlag lyser med sin frånvaro (se vidare 3.2.2.3Det inklusiva språkets påverkan 

på treenigheten).516  

 

Bibelcitat och historisk text är viktiga i gudstjänstens sammanhang, de 

binder oss samman med tidigare generationer och öppnar upp för 

existentiella och teologiska tankevärldar. Enkelt, tydligt och nutidsanpassat 

språk kan med fördel användas i förkunnelse och vissa böner, medan andra 

delar av liturgi bör bevara sin vokabulär.517  

 

Problematiska bibelhänvisningar där småändringar gjorts återfinns i förslaget. Ett sådant 

exempel är Inledningsord 1 som är hämtad ur Paulus tal inför areopagen i Aten.518 Texten har 

ett tydligt undervisande syfte men när han ändras till du vänds undervisningen om Gud till, 

just Gud själv. 

 

Resultatet av det inklusiva språket påtalas ha resulterat i ett obibliskt språk. Svenska kyrkan är 

en luthersk evangelisk bekännelsekyrka för vilken sola scriptura gäller skriver en 

spontanremiss.519 I en annan går att utläsa att det i KHF 2016 går att skönja ett paradigmskifte 

i teologi.520 Istället för att se till bibelns ord, förmedlat genom människor, tenderar det mer 

handla om människors bräckliga uttryck för sitt eget gudssökande. Guds uppenbarade ord 

hamnar i skymundan. Bibelns ord likställs med egna eller andras religiösa föreställningar och 

detta strider t o m mot KO:s tydliga definition av bibelns särställning. Var går gränsen när 

språket för bli överordnat bibelns budskap?521 

 

Hur skall vi som kyrka kunna bli tydliga och trovärdiga utåt om vi inte 

ens är det inåt genom enhetliga styrdokument?522  

Acklamationerna efter textläsningarna i KHF 2016 är något som kritiseras i flera 

spontanremisser.523 ”Så lyder Bibelns ord” bör t.ex. strykas.524 Detta p gr av den stora 
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skillnaden, rent förkunnelsemässigt, mellan att säga ”Så lyder Bibelns ord” och ”Så lyder 

Herrens Ord”. Det är enbart det sistnämnda som talar utifrån bekännelseperspektivet.525 Det 

förstnämnda blir egentligen enbart ett ganska meningslöst konstaterande.526 Det är överflödigt 

att informera församlingen om att det är bibeln vi läser ur i kyrkan.  

 

När det kommer till vigsel och vigselritualet återfinns synpunkter som på ett eller annat sätt 

berör att KHF 2016 resulterat i en teologiskt utvattnad vigsel.527 Vigselritualet påpekas bl.a. 

ha glidit från äktenskap mot enbart kärlek.528 Förbundstanken saknas helt. ”De två skall bli 

ett” bör återinföras. Det är ju det, och inte skapelseteologi, vigseln handlar om.529 

Bibelförankringen är alldeles för svag.530 Det borde inte vara möjligt att i Svenska kyrkan 

förrätta en vigsel utan att läsa Jesu ord om äktenskapets instiftande. Förvisso är inte 

äktenskapet ett sakrament i Svenska kyrkan men det rymmer en sakramentalitet ”Gud har 

fogat samman”.531 Frågan varför det inte ges möjlighet att säga att äktenskapet är en gåva från 

(instiftat av) Gud återkommer.532 Detta anses vara ett brott mot Svenska kyrkans förståelse 

och tradition av äktenskapet.533 Detsamma gäller synen på att äktenskapet är tilltänkt att vara 

livslångt.534  

Två spontanremisser ställer frågan om KHF 2016 öppnar för en ny syn på äktenskapet.535 Det 

blir enbart en mänsklig ordning mellan två personer. I en spontanremiss lyfts frågan hur 

kristna brudpar som önskar ingå äktenskap utifrån biblisk grund kommer bemötas i 

framtiden?536 Är det av en kyrka präglad av liturgisk beröringsskräck? När de båda 

äktenskapssynerna skall samsas i en och samma ritual blir resultatet varken det ena eller det 

andra.537 

 

Två spontanremisser uttrycker att vigselordningen i KHF 2016 i sin helhet anses bättre än 

nuvarande HB 86.538 En av dessa uttrycker positivitet till vigselritualets förnyelse.  
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Vidare belyses i spontanremisser att en inkonsekvens gällande bibelhänvisningar och 

bibelanknytningar finns i KHF 2016.  Vissa passager harmoniserar varken med Bibel 2000 

eller bibliska formuleringar.539 Dit hör t.ex. ”Du är förlåten”, ”I Guds, den treeniges namn”, 

”Äran, tillhör Gud, vår skapare, frälsare, hjälpare.” Samtidigt återfinns t.ex. församlingssvar 

från HB 86 som i sin tur refererar till Bibel 1917.540 Det blir tämligen inkonsekvent. Förslaget 

innehåller nu många fraser som ändrats så att de inte stämmer överens med vare sig Bibel 

2000 eller bibliska formuleringar.541 I en spontanremiss går att utläsa att det kloka 

resonemang som fördes om att ett flertal liturgiska texter bygger på biblisk text ej återspeglas 

i KHF 2016.542 

 

I en spontanremiss ställs dock frågan om varför det just är Bibel 2000 som skall ligga till 

grund? 543 Två andra är inne på liknande resonemang. 544 Bl.a. går att utläsa att Mässan 

förvisso i grunden uppbyggd av fasta partier vilka helt och fullt baseras på bibelns texter, men 

detta är inte detsamma som att de liturgiska texterna nödvändigtvis måste harmonisera med 

Bibel 2000.  

  KHF 2016 spretar innehållsmässigt åt alla håll 

Försöket att finna nya formuleringar och därtill många olika alternativ anses ha resulterat i ett 

förslag där innehållet nu spretar åt alla håll. För mer kring detta; se vidare 3. 2. 4 De många 

alternativen och kombinationsmöjligheterna.  

  En kyrkohandbok; ett läro-och ett bekännelsedokument 

I flera av spontanremisserna återfinns synpunkter på att en kyrkohandbok skall uttrycka 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.545 Detta då det är ett läro- och 

bekännelsedokument. Det betraktas som ytterst allvarsamt att gudstjänster inte längre riskerar 

gestaltas i enhet med dess bekännelseskrifter går att utläsa i en av spontanremisserna.546 Det 

är just i bekännelsen, i läran, utgångspunkten för gudstjänstutformande skall ligga, inte i 

huruvida den enskilde prästen betraktar sig som traditionell eller inte.547 Och vad som är 

Svenska kyrkans tro är tydligt går att utläsa i en spontanremiss. Vidhålls inte detta kommer 

Svenska kyrkan förlora sin identitet.548   

 

Kyrkans gudstjänstliv är det främsta uttrycket för kyrkans tro. I den första 

paragrafen Kyrkoordningen heter det: 

                                                           
539 KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:206 
540 KS 2015/1245:230 
541 KS 2015/1245:50, KS 2015/1245:203 
542 KS 2015/1245:203 
543 KS 2015/1245:60 
544 KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:198 
545 KS 2015/1245:23, KS 2015/1245:33, KS 2015/1245:60, KS 2015/1245:82, KS 2015/1245:91, KS 

2015/1245:103, KS 2015/1245:105, KS 2015/1245:107 KS 2015/1245:108, KS 2015/1245:121, KS 

2015/1245:125, KS 2015/1245:148, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:206, KS 

2015/1245:209, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:230, KS 2015/1245:254  
546 KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:107 
547 KS 2015/1245:107 
548 KS 2015/1245:60, KS 2015/1245:254 



94 
 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, 

är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya 

testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den 

apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den 

oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i 

Uppsala mötets beslut år 1539, är förklarad och kommenterad i 

Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkans bejakade dokument.549 

 

Den måttstock som skall gälla för den teologiska granskningen är Svenska kyrkans 

bekännelse.550 Kyrkans bekännelser har genom hela hennes historia haft funktionen att 

avgränsa sig mot villoläror, inte främja eller bjuda in dem.551 Det kan inte anses rimligt att så 

allvarliga teologiska brister som kan påskinas i KHF 2016 skall få finnas då dessa kommer 

kunna etableras i Svenska kyrkan.552 En spontanremiss påpekar, utan att ta ställning för eller 

emot teologin, att denna typ av förändringar måste först grundligt utredas och motiveras 

teologiskt, inte som i KHF 2016 smygas in i anvisningarna.553  

 

Att förändra den kristna tron kan aldrig vara en människas, en institutions 

eller en kommissions uppdrag. De tre ekumeniska Symbola ska alltid 

framgent vara grundvalen för Kyrkans tro. Vi behöver kunskap om 

Sanningen och inte hemmasnickrade förenklingar.554 

 

Många spontanremisser påtalar att KHF 2016 rymmer teologiska brister, teologisk otydlighet, 

teologisk inkonsekvens och/eller felaktig teologi (se även 3. 2. 2. 2. 6 Teologisk mångfald 

eller teologifattighet?).555 I en spontanremiss går att utläsa att till skillnad från musiken och 

                                                           
549 KS 2015/1245:254 
550 KS 2015/1245:206 
551 KS 2015/1245:23 
552 KS 2015/1245:148 
553 KS 2015/1245:209 
554 KS 2015/1245:60 
555 Spontanremiss 246 består av 3 spontanremisser skrivna av tre olika präster i en och samma församling. Dessa 

är inskickade samtidigt av församlingen och därav fått gemensamt diarienummer. Däremot består diarienumret 

av 3 separata spontanremisser och benämns här: 246/a, 246/b, 246/c. 

KS 2015/1245:13, KS 2015/1245:23, KS 2015/1245:24, KS 2015/1245:28, KS 2015/1245:33, KS 2015/1245:35, 

KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:46, KS 2015/1245:49, KS 2015/1245:50, KS 2015/1245:57, KS 2015/1245:58, 

KS 2015/1245:60, KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:63, KS 2015/1245:64, KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:68, 

KS 2015/1245:69, KS 2015/1245:71, KS 2015/1245:74, KS 2015/1245:82, KS 2015/1245:86, KS 2015/1245:87, 

KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:92, KS 2015/1245:96, KS 2015/1245:97, KS 

2015/1245:100, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:103, KS 2015/1245:105, KS 2015/1245:106, KS 

2015/1245:107, KS 2015/1245:108, KS 2015/1245:109, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:113, KS 

2015/1245:116, KS 2015/1245:119, KS 2015/1245:120, KS 2015/1245:121, KS 2015/1245:125, KS 

2015/1245:133, KS 2015/1245:135, KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:139, KS 

2015/1245:141, KS 2015/1245:143, KS 2015/1245:144, KS 2015/1245:145, KS 2015/1245:148, KS 

2015/1245:150, KS 2015/1245:152, KS 2015/1245:155, KS 2015/1245:157, KS 2015/1245:160, KS 

2015/1245:165/238, KS 2015/1245:168, KS 2015/1245:171/260, KS 2015/1245:172, KS 2015/1245:175, KS 

2015/1245:179, KS 2015/1245:181, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:186, KS 2015/1245:187, KS 

2015/1245:189/191, KS 2015/1245:193, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:195, KS 2015/1245:196, KS 

2015/1245:197, KS 2015/1245:198, KS 2015/1245:200, KS 2015/1245:201, KS 2015/1245:203, KS 

2015/1245:205, KS 2015/1245:206, KS 2015/1245:207, KS 2015/1245:209, KS 2015/1245:210/250, KS 

2015/1245:217, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:219, KS 2015/1245:221, KS 2015/1245:223, KS 

2015/1245:224, KS 2015/1245:227, KS 2015/1245:228, KS 2015/1245:229, KS 2015/1245:230, KS 
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bland kyrkomusikerkåren, där det fortfarande verkar råda kriterier för vad som kan anses god 

kvalité, har det inom det teologiska området blivit möjligt att avvisa varje välgrundad 

ståndpunkt som tyckande samtidigt som tyckande kan upphöjas till välgrundad ståndpunkt.556 

Inom teologins område har det tenderat bli allt större förskjutning mot den subjektiva 

tolkningens land.  

En spontanremiss påtalar att det faktiskt inte finns någon teologisk akademi som kan ge ett 

övergripande utlåtande och bedömning.557  

 

Många formuleringar i förslaget innehåller utelämningar av bärande teologi 

samt glidningar/förskjutningar i språket som får teologiska 

konsekvenser/förändrad teologisk tolkning i förhållande till nuvarande 

kyrkohandbok (1986 år Kyrkohandbok). I förslaget finns också teologi som 

strider mot vår kyrkas tro och lära enligt KO. Detta gäller både Den 

Allmänna gudstjänsten och De kyrkliga handlingarna i förslaget till 

Kyrkohandbok för svenska kyrkan Del 1.558 

 

KHF 2016 inrymmer insmugna teologiska förändringar.559 I förslaget återfinns texter med 

glidning åt det panteistiska och t o m uppenbar falsk lära.560 Det verkar råda brist på reflektion 

av vilka teologiska betydelser språkliga ändringar kan innebära, trots att syftet ursprungligen 

varit att bärande kristna förställningar inte får påverkas.561  

Hur skall vi kunna locka fler besökare om vi är otydliga med evangeliet?562 Ett minimikrav 

borde väl rimligtvis vara en någorlunda överensstämmelse med KO §1.563 Bl.a. påtalas att 

förslaget rymmer teologi som går emot denna paragraf som är grundläggande för Svenska 

kyrkan.  

 

Våra viktigaste invändningar mot förslaget är av teologisk karaktär. Vi 

menar att förslaget sämre än nu gällande handbok återger Svenska kyrkans 

tro, bekännelse och lära.564  

 

I en spontanremiss går att utläsa följande: 

 

Språket i KHB måste ju vara sant och återge en verklighet i enlighet med 

Guds ord. Eller vill man varsamt föra in så mycket nya tankar att det till slut 

                                                                                                                                                                                     
2015/1245:231, KS 2015/1245:232, KS 2015/1245:233, KS 2015/1245:234, KS 2015/1245:165/238, KS 

2015/1245:246/a, KS 2015/1245:246/b, KS 2015/1245:246/c, KS 2015/1245:250, KS 2015/1245:254, KS 
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555 KS 2015/1245:60, KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:221, KS 

2015/1245:254, KS 2015/1245:269 
556 KS 2015/1245:227 
557 KS 2015/1245:206 
558 KS 2015/1245:246/C 
559 KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:196 
560 KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:227 
561 KS 2015/1245:116, KS 2015/1245:227 
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563 KS 2015/1245:197, KS 2015/1245:254 
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övergår till en ny religion? Genom att omforma kyrkans böner kan man lätt 

omforma kyrkan lära, fast det sker i smyg. Är detta ett medvetet val?565 

 

Detta anses bli särskilt anmärkningsvärt i nattvardssamanhang då hela nattvardssynen kan 

sättas på spel.566 I en spontanremiss går att utläsa att Svenska kyrkan har en bekännelse och en 

tro som måste få tillåtas komma till uttryck i församlingens gudstjänst, ”Lex orandi, lex 

credendi”. De som arbetat med kyrkohandboken har genom att omforma kyrkans böner 

öppnat för att omforma kyrkans lära – bakvägen. Skriften som ”norm anormans” har fått en 

bakåtskjuten placering. Men som vi ber så tror vi, skriver en spontanremiss, och liturgin har 

en viktig pedagogisk funktion.567 Nya präster och nya generationer kommer växa in i 

föreslagna texter d.v.s. in i en teologi som inte harmoniserar med Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter eller den världsvida kyrkans.568 En kyrkohandbok banar ej väg för ny 

praxis utan befäster.569  

Vid ändring av böner eller övriga liturgiska texter, eller helt vid författandet av nytt material 

skall dessa givetvis granskas i ljuset av tro, lära och bekännelse.570 En kyrkohandbok är ett 

bekännelsedokument och det lokala kommer ändå alltid komma till uttryck i kyrkorummet, 

sångerna, musiken mm.571 Med KHF 2016 föreligger risk att det framöver kan bli en 

omöjlighet att enas i tro då förslaget faktiskt innehåller det som går emot symbola och andra 

bekännelsedokument. Formuleringen ”Ge oss liv, så som du gav honom livet” ges som 

exempel. Formuleringen strider emot Nicenum ”Sann Gud av sann Gud, född och icke 

skapad.”572 En annan formulering som får kritik är: ”Med jordens alla folk i alla tider tackar 

och lovar dig [och ber och bekänner]”.573 Är detta påstående verkligen teologiskt 

sanningsenligt? Har verkligen jordens alla människor genom alla tider tackat, lovat och bett 

och bekänt sina synder?574  Liknande utsaga finns i en av prefationerna. ”Allt och alla som 

lever, har levat och kommer att leva” prisar Herren.575 Inte heller detta kan anses som 

teologiskt axiom.    

 

En spontanremiss skriver att kommande förslag tydligt måste ta hänsyn till allmänkyrklig lära, 

och en annan att den bör vara i samklang med bekännelser och Bibel.576 Vidare bör hela 

förslaget granskas utifrån ämbetsteologisk synpunkt.577 

  Sakramentsförvaltningen 

I spontanremisserna återkommer kritiska synpunkter på det som hör samman med Svenska 

kyrkans sakrament, dop och/eller nattvard.578 Vad kritiken handlar om varierar. 
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575 KS 2015/1245:49, KS 2015/1245:69, KS 2015/1245:109 
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I KHF 2016 återfinns nattvardsböner vilka anses strida emot Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter.579 I en spontanremiss går att läsa att de allvarligaste bristerna i förslaget 

finns här.580 Majoriteten nattvardsböner i HB 86 är ett betydligt bättre alternativ.581  

Trots mängden nattvardsböner påpekas att det är anmärkningsvärt att enbart ett par klarar sig 

utan anmärkning.582 Detta är både allvarligt och oacceptabelt. I dessa får inte den form av 

otydlighet som nu återspeglas finnas. Detta då bönerna anger det andliga perspektivet på 

nattvarden.583   

 

Överlag när det kommer till synpunkterna på nattvardsbönerna, ur ett övergripande 

perspektiv, är att dessa anses teologiskt och/eller språkligt tunna, eller på annat sätt 

undermåttliga.584 Flesta av föreslagna alternativ är ej användbara p.g.a. sina brister. I 

spontanremisser finns detaljerade skildringar om t.ex. felaktiga teologiska glidningar, eller 

rena vilseledningar. Vissa formuleringar anses obegripliga eller teologiskt tveksamma.585 

Nattvardsbön 6 är ett sådant exempel. Bönen beskrivs som ”ett uppseendeväckande 

alternativ” då epiklesen säger att vi får del av Jesu kropp och blod men anamnesen riktar sig 

istället till ”Du som är en fader och moder för oss” d.v.s. till Gud Fader.586  

 

Nattvarden skall vidare handla om Jesus försoningsgärning men i KHF 2016 finns andra 

motiv som lyfts så pass att de blir dominerande.587 Dit hör t.ex. ”gemenskapen med andra 

                                                                                                                                                                                     
578 Nattvard: KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:46, KS 2015/1245:49, KS 2015/1245:68, KS 2015/1245:69, KS 
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2015/1245:171/260, KS 2015/1245:181, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:172, KS 2015/1245:175, KS 
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människor”.588 Motivet i sig får gärna behållas men problemet är att det nu är så dominerande 

att de andra motiven blir lidande. T ex föreningen med Kristus.  

En annan nattvardsbön i vilken budskapet om att Jesus kommit för att ge oss frälsning påtalas 

skymmas är Alternativ 4.589 Bönen tenderar mer att handla om att Jesus kommit för att möta 

vår längtan, något som påpekas kan bli komplicerat. Bönen kan ju rättfärdiga extrema 

alternativ, nästintill vadhelst du själv önskar. Detta är dock ej detsamma som att det inte kan 

finnas tillfällen då andra aspekter behöver lyftas fram, t.ex. vid en sjukommunion. Men detta 

bör göras genom bibelläsningar, textutläggningar mm, där t.ex. betoning av att Gud är med 

oss i ångest, smärta, ensamhet mm, ja enda in i döden.590  

 

Vad hände med det lutherska arvet?591 Den lutherska nattvardssynen innefattar realpresens. 

Otydligheten gällande realpresens är återkommande i de spontanremisser som tar upp 

nattvarden.592 Att Svenska kyrkan förkunnar realpresens torde inte vara någon nyhet då detta 

framkommer tydligt i kyrkans bekännelseskrifter. Därtill påpekas att den är en oomstridd del 

av luthersk teologi och således en lärofråga.593 Här är skiljelinjen mellan luthersk och 

reformert nattvardssyn.594 Luther var tydlig, hellre Rom än Genève. I en spontanremiss ställs t 

o m frågan om Svenska kyrkan fortfarande tror på detta?595   

 

Hur svag den dogmatiska kunskapen är blir tydligt i den otydlighet med 

viken man försöker fånga in den luterska nattvardsläran: ”Löftet om Kristi 

verkliga närvaro finns i nattvardsfirandet (det som kallas realpresens). 

Kristus är närvarande, ´i, med och under´ nattvardens bröd och vin och i 

löftesorden som sägs till var och en vid nattvardens utdelande, ´för dig 

utgiven ‘och ´för dig utgivet) borde stått utgjutet min anmärkning)´.596  

 

P.g.a. ovanstående kan ej formuleringar som; ”möter oss”, ”vi minns”, eller ”ger oss 

gemenskap med” anses hållbara.597 Herren gör mer än enbart ”möter oss” i nattvardsskedet. 

Vissa Agnus Dei blir därav teologiskt felaktiga (se vidare 3. 2. 3 Liturgi och liturgiska 

partier).598 Bl.a. påtalas hur det på sina ställen känns det som ersättningarna är gjorda för att 

undvika ordet synd.599 
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”Möter oss” liknar f.ö. en reformert nattvardssyn anses vara en mycket o-luthersk 

formulering.600 

 

En nattvardsbön utan en tydlig epikles är inte att betrakta som en fullgod nattvardsbön.601 

Synpunkter på att vissa av nattvardsbönerna är märkligt formulerade återfinns bland 

spontanremisserna. Återkommande hänvisningar sker även till BEM dokumentet. Det finns 

enbart en lösning; ”Gör om, gör rätt”, går att utläsa i en spontanremiss.602 Även möjlighet att 

själv få lägga till epikles i de nattvardsböner detta saknas efterfrågas.603 För om inte, måste 

hela bönen förkastas.  

 

KHF 2016 rymmer även formuleringar som markerar att Anden tillkommit före bön om 

epikles, något som inte kan betraktas som annat än en felaktig teologi.604 

Även att i samband med epiklesen framhäva att Jesus är allstädesnärvarande riskerar 

fördunkla just epiklesens funktion.605 Inte heller kan bön om att Gud skall välsigna vara 

ersättningsbart för att Andens skall komma över dessa gåvor.606 Även här ifrågasätts hur 

ändringen motiverats?  

En spontanremiss skriver dock att stora förbättringar skett gällande epikles men på några 

ställen kvarstår fortfarande behov av tydligare och konkretare formuleringar.607  

 

Bön om helig Ande saknas i majoriteten förslag och kristologin i flera otydlig.608 Förutom 

epikles skall även en tydlig anamnes och doxologi finnas med.609 Att slå vakt om detta är ett 

sätt att uttrycka kyrkans enhet. I KHF 2016 är de böner som innehåller detta en minoritet.  

 

Tre spontanremisser hänvisar till kommentarsdelen (SKU) gällande nattvardsmotivet.610 Där 

går att utläsa att handbokskommitténs grundläggande hållning, utifrån BEM-dokumentet, 

finner det fullgott att de tretton bönerna tillsammans återspeglar dessa tre. Detta beskrivs dock 

i spontanremisser som ett ologiskt och osteologiskt resonemang. Ingen församling torde väl 

använda alla 13 bönerna samtidigt?611 Diskussionen i SKU innebär att det i praktiken blir 

irrelevant vad som överhuvudtaget sägs i den nattvardsbön som läses upp, då det i 

kyrkohandboken finns andra nattvardsböner som har verkan enbart för att de finns med i 
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handboken.612 Kristi försoningsgärning skall uttryckas i varje enskild nattvardsbön, går att 

utläsa i en spontanremiss. 

En spontanremiss undrar var proklamationen är?613  

Inget av ovanstående anses stärka handbokstrohet. Varför har man inte tagit tillvara den 

rikedom som finns i t.ex. Pahlmblads Mässa för enhetens skull?614  

 

Även i samband med dopet påtalas avsaknad, eller otydlighet, av epikles.615 Detta ses som en 

teologisk felaktighet/brist. I Dopbön 3 nämns överhuvudtaget inte vattnet, vilket väcker 

frågan om vad som gör denna bön till en dopbön?616 Vattnet och den helige Ande kopplas 

tydligt samman i Luthers lilla katekes. Men i liggande förslag finns detta samband knappt ens 

med.617 Det är genom vattnet och Anden som Gud ger oss dopets gåva; förlåtelse och nåd.618 

Dopets vatten gör skillnad.619 Ett hymlande av realsymboliken gör att dopet förvandlas till en 

tom ritual där vi öser lite vatten över en dopkandidat.  

Vidare skall epikles vara över vattnet, inte den som skall döpas. Epikles över den som skall 

döpas äger rum vid vattenbegjutningen.620 Epikles kan inte heller utformas ”Tack för…[..]..” 

utan ”Kom…[…]..” Genom otydlig epikles blir den helige Andens löftesbaserade verkan 

osynliggjort.621  

 

Återkommande är att KHF 2016 presenterar ett utvattnat och teologifattigt eller teologiskt 

otydligt dop.622 En del menar att det enbart är vissa ställen andra hela dopgudstjänsten. Vikten 

av att betona dopets innebörd är angeläget då präster inte sällan möter dopfamiljer som vid 

dopsamtalet påpekar att barnet skall få sitt namn vid dopet.623 Det är essentiellt att det kristna 

dopet i Svenska kyrkan inte förväxlas med den sekulära namngivningsceremonin.  

 

Teologiskt anses HB 86 vara ett bättre alternativ. Där finns en tydlig teologi; att förutom att 

döpas in i gemenskap med Jesus Kristus, gång på gång få födas på nytt i Honom.624 Förvisso 

ha en tydligare kristologi tillkommit gentemot KHF 2012, men trots detta upplevs KHF 2016 

                                                           
612 KS 2015/1245:246/c 
613 KS 2015/1245:116 
614 KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:186  
615 KS 2015/1245:35, KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:64, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:150, KS 

2015/1245:172, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:227, KS 2015/1245:232, KS 2015/1245:233 
616 KS 2015/1245:182 
617 KS 2015/1245:96 
618 KS 2015/1245:112 
619 KS 2015/1245:260 
620 KS 2015/1245:175 
621 KS 2015/1245:227 
622 KS 2015/1245:35, KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:50, KS 2015/1245:57, KS 2015/1245:61, KS 

2015/1245:64, KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:96, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:108, KS 2015/1245:112, 

KS 2015/1245:139, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:152, KS 2015/1245:155, KS 2015/1245:168, KS 

2015/1245:181, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:172, KS 2015/1245:175, KS 2015/1245:182, KS 

2015/1245:186, KS 2015/1245:198, KS 2015/1245:203, KS 2015/1245:207, KS 2015/1245:210/250, KS 

2015/1245:219, KS 2015/1245:221, KS 2015/1245:227, KS 2015/1245:229, KS 2015/1245:230, KS 

2015/1245:232, KS 2015/1245:233, KS 2015/1245:234, KS 2015/1245:241, KS 2015/1245:246/c, KS 

2015/1245:260, KS 2015/1245:263, KS 2015/1245:264, KS 2015/1245:296   
623 KS 2015/1245:234 
624 KS 2015/1245:234 
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fortfarande har många brister.625 T.ex. är bönerna kraftigt försvagade gentemot nuvarande i 

HB 86.626 Det finns inget starkt argument för att frångå 86:ans dopordning.627   

 

De ecklesiologiska motiven anses överlag alltför svaga.628 Formuleringar som ”från död till 

liv, att bli medlem i Svenska kyrkan, att Jesus räddar oss från det onda och att man blir en del 

av Guds folk” bör vara tydligt. 

Synpunkter på att KHF 2016 rymmer för stort individualistiskt perspektiv återfinns. 629 Inga 

otydligheter om dopets teologi angående att dö och uppstå med Kristus får finnas i en 

kyrkohandbok. Genom dopet får människan del av Jesus död och uppståndelse, något som t 

ex inte blir synligt i Dopbön alt 2.630 Även andra motiv som daglig omvändelse, syndernas 

förlåtelse, uppstå till ett nytt liv mm hamnar i skymundan.631 Teologin om löftet samt att 

dopet har betydelse bör inte skymmas.632 Nu finns en tendens att dopet mer handlar om 

föräldrarnas tacksamhet över barnet de fått.633 De föreslagna inledningsbönerna bör därav 

ersättas med alternativ som tydligare proklamerar dopets innebörd.634 Även den starka 

betoningen av skapelsemotivet riskerar resultera i en förlorad dopteologi.635 Det är frälsningen 

dopet skall relatera till, inte till förening med skapelsen.  

Vidare går i en spontanremiss att utläsa att det är bra att några dopböner talar om dopet som 

en nådens källa, men inte alla.636  

 

Formuleringen ”I dopet görs ingen skillnad mellan människor” ifrågasätts. Vad betyder det 

ens i sammanhanget?637 Ingen har väl någonsin påstått att det i dophandlingen görs någon 

skillnad på människor.638 Det dopmotiv som lyfts fram är egentligen gemenskap.639 En 

spontanremiss påpekar att de tre sista raderna i Inledningsord 3 faktiskt kan tolkas som att 

dopet inte gör någon skillnad överhuvudtaget.640  

Samtidigt skriver en annan spontanremiss att alternativet kan tolkas som ”allas lika värde” 

vilket i sig är ett viktigt dopmotiv är dopets syfte.641 Denne finner även övriga texter väl 

formulerade men påtalar samtidigt att HB 86 har tydligare anknytning till internationell 

uppbyggnad av dopbön. 

 

                                                           
625 KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:203, KS 
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636 KS 2015/1245:260 
637 KS 2015/1245:198 
638 KS 2015/1245:186 
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Gemenskapshetsmotiv i förhållande till kyrkan, Kristus och Guds folk saknas i KHF 2016.642 

Inget av samlingsorden framhåller tydligt upptagandet i kyrkan och församlingen.643 Inte 

heller att det är gemenskap, eller förening, med Kristus man döps in i. I vissa texter öppnas 

för tolkningsmöjligheten att vi döps in i gemenskap med andra döpta, och inte med Kristus.644 

Däremot kan inte detta uttalas före dophandlingen ägt rum. En sådan teologi är inte 

överensstämmande med vår kyrkas tro och lära.645 Delen av förslaget som talar om att dopet 

är en bekräftelse på något vi redan har strider således mot Svenska kyrkans egen lära.646  

Enbart en spontanremiss avviker genom sitt påpekande att inledningsorden kan ge sken av en 

dopteologi som signalerar vi inte har gemenskap med Gud förrän dopet, d.v.s. att vi döps in i 

Guds gemenskap.647 Vidare går att läsa:  

 

Som präst är vi alla utbildade teologer och kan förstås själva i korta ordalag 

berätta om vad dopet handlar om.648 

 

De olika alternativen i KHF 2016 proklamerar i grunden för två skilda dopteologier. I ett 

alternativ saknas t ex gemenskap med Jesus och förlåtelseperspektivet.649 Två av dopbönerna 

tenderar mer vara tackböner än dopböner, och av tackbönerna är det enbart alt 3 som tydligt 

anger dopets innebörd.650 Därtill påpekas av vissa spontanremisser att övriga är så pass 

otydliga och språkligt osäkra att de bör omarbetas. Teologiskt fylligare dopböner behövs.651  

Förbönsalternativen behöver ändras.652 T.ex. ”låt… leva i tro” är otydligt. Vilken tro? Man 

kan ju tro på många olika saker men all tro är inte kristen tro. Därför blir ”…[…]… kraft att 

stå upp för andra” för vagt för att följa direkt efter dophandlingen. Förslaget beskrivs överlag 

som rörigt med diverse sammanblandningar, t ex av doppåminnelse och dophandling. 

Styrelsen för Forum för prästvigda kvinnor skriver att samtliga tre dopböner upplevs väldigt 

tunna.653 Även här saknas HB 86 års formulering. Formuleringen ”som har förenat oss med 

dig och varandra” är alldeles för svagt. För allmänreligiöst.654 En spontanremiss skriver att 

hela den liturgiska grundprincipen här behöver tänkas om. 

 

Det är faktiskt rent ut sagt urvattnad teologi som uttrycks här, och det är 

sorligt just i vår kyrka, då vi haft en stark dopteologi som t. om fått en 

renässans på senare år. Dopet är ju något oerhört stort, och det är så futtigt 

att tala om det endast i termer av ”gemenskap.655  
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Befrielsebönen i dopet försummas i KHF 2016.656 En befrielsebön är inte en allmän 

välsignelsebön.657 Och just befrielsebönerna och dess teologiska konsekvens är 

återkommande. Dessa återger en felaktig bild av att kyrkan skulle döpa utifrån att världen är 

”lite brusten” i största allmänhet. Därför blir det fel att en befrielsebön inte uttrycker att den 

som skall döpas blir befriad (från mörkrets makt).658 Syndernas förlåtelse måste finnas med i 

samtliga alternativ.659 Det råder således en inkonsekvens i rubriken Befrielsebön och vad 

bönen innehåller.660 En församling skriver att Befrielsebön 1 bör byta namn till 

bevarandebön.661 Att Gud skall bevara och beskydda dopkandidaten. Till skillnad mot KHF 

2012 at betonar förslaget nu enbart syndare och inte simul iustus et pecator.662 En 

spontanremiss önskas formulering som öppnar för det mer psykologiska, naturvetenskapliga 

och antropocentriska tolkningen av människan.663 En annan spontanremiss uttrycker att denne 

finner det gott att KHF 2016 eftersträvar en dopteologi som är mer förenlig med en 

evolutionär världsbild, där inte längre Augustinus lära om syndafallet eftersträvas.664 Men 

samtidigt går att utläsa att sättet det genomförts på, där det gamla enbart kastats ut utan 

teologisk motivering, ej kan anses godtagbart. 

 

Anmärkningar på att det anses olyckligt att nedsänkningsdopet försvunnit återfinns.665 En 

spontanremiss skriver att detta är mycket märkligt då en av riktlinjerna handlat om 

mångfald.666 Nedsänkningsdop är helt i överenstämmelse med KO.667 Förutom att Laurentius 

Petri, med reservation för barnets hälsa, finns inget i luthersk tradition som strider mot 

detta.668 

 

Vidare påtalas olyckliga kompromisser när barn- och vuxendopsordningarna slagits 

samman.669  Tackbönen är ett sådant exempel.  

I en spontanremiss går att utläsa att vederbörande finner förslaget ”helt möjlig att leva med”, 

men är inte nöjd, och en annan att språket i dopordningarna känns nutidsanpassat men 

samtidigt är det är av vikt att inte ändra ord om följden blir en ny innebörd.670 

 

En spontanremiss ser obligatoriska moment såsom psalmer och klockringning som ett hinder 

och något som står i vägen/försvårar för att människor blir döpta.671 Här uttrycks istället en 
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önskan om en kortvariant av dopgudstjänst där varken klockringning eller musik finns med. 

Uppmaningen är; gör det enklare och mer individualistiskt.  

Därtill finns det några spontanremisser som menar att det vid specifika undantagsfall skall 

vara möjligt att frångå vissa moment, t ex psalmsång.672  

  Konfirmation 

Konfirmandfrågan; ”Vill ni konfirmeras?”, ifrågasätts i spontanremisser.673 Den anses otydlig 

och ofullständig. Varför skulle man annars vara där?674 Formuleringen är egentligen 

meningslös. Kommentarer som ”Här gäller bara en sak: gör om, gör rätt”, ”fånigt formulerad” 

och ”banal” på frågan återfinns i spontanremisserna.675 Den språkliga utformningen beskrivs 

som ett dåligt försök att tillfredsställa alla dem som eftersökt möjlighet att även 

fortsättningsvis kunna ställa en fråga till konfirmanderna.  

Det som önskas är stället bibehållandet av frågan ”Detta är den tro som ni är döpta till. Vill ni 

med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?” efter 

Credo. 676 Frågan ställs ju vid barndop till föräldrarna och när barnen nu är stora nog att ta 

ställning själva är det väl inte så konstigt att de bör få samma fråga? Frågan har en 

pedagogisk, teologisk och liturgisk karaktär.677 Att säga ja och därigenom börja ta ansvar för 

sin fortsatta tro har varit kyrkans styrka, går att utläsa i en spontanremiss. Detta genom det 

bemyndigande ställningstagandet faktiskt ger.  

Ur liturgiskt perspektiv upphör i KHF 2016 ställningstagandet i dopbekräftelsefrågan, som 

tidigare var konfirmationsgudstjänstens höjdpunkt. Det förpassas istället till ”enbart en 

inledning”.678 En spontanremiss skriver att detta skulle kunna likställas med att vid en vigsel 

enbart inledningsvis fråga vigselparet: ”Vill ni gifta er och leva med varandra?” istället för de 

nuvarande vigselfrågorna.679  

I en annan spontanremiss ställs frågan att för dem som önskar avlägga bekännelse om funnen 

tro, skall dessa förpassas till frikyrkorna?680 Kopplingen mellan dop och konfirmation bör 

således vara starkare. 

 

En spontanremiss skriver dock att de identifierat goda möjligheter med att konfirmanderna 

erbjuds svara på frågan om de vill konfirmeras, en annan ställer sig positiv till 

utformningen681 Det är god själavård och ett viktigt ställningstagande.682  
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  Teologisk mångfald eller teologifattighet? 

Vid framarbetandet av KHF 2016 har begreppet teologiskt mångfald varit ett ledord. Kring 

detta har synpunkter kommit in. I en spontanremiss går att utläsa att vederbörande inte är 

emot mångfald i sig men menar att den inte får gå ut över teologiska kärnpunkter.683 Dit hör t 

ex frälsningsläran. Andra synpunkter rör upplevd ihop blandning av teologisk mångfald och 

mångfald i uttrycken. Men även begreppet i sig ifrågasätts, i en spontanremiss med hänvisning 

till fråga 54 i remissenkäten.684 Där uttrycks teologisk mångfald som en självklarhet men 

spontanremissen uttrycker att problem finns med detta självtillskrivna axiom. Inte minst för 

präster som t ex tjänstgör i större pastorat (se även 3. 2. 4 De många alternativen och 

valmöjligheterna).685  

Ett pastorat skriver i sin spontanremiss: 

 

Den teologiska mångfalden är så stor att vi undrar om läran hänger ihop och 

om de olika delarna i kyrkohandboksförslaget är förenliga. Som uttryck för 

svenska kyrkans tro, bekännelse och lära blir därför kyrkohandboksförslaget 

otydligt.686  

 

I en spontanremiss går att utläsa att handboken inte rymmer bredd eller ger uttryck för 

klassisk kristen tro.687 Bl.a. anses det katolska arvet saknas.  

 

Något annat som berörs är huruvida teologisk mångfald resulterat i 

teologifattighet/intetsägande budskap.688 Det teologiska innehållet i gudstjänster har i regel 

minskat och de s.k. teologiska tydningsmomenten allt mer fattiga och enformiga.689 

Kombinationen, ökat antal alternativ och ett teologifattigare innehåll, visar på en djup 

förvirring.  En spontanremiss skriver att det verkar som att ”inte stöta sig med någon” fått 

prägla arbetet och en annan att upplevelsen av KHF 2016 är att man försökt greppa så stor 

bredd att man egentligen inte längre säger något.690 Det verkar råda någon form av rädsla för 

det egna budskapet.691 En kyrka som inte tror på sitt eget budskap kan ej förnyas. 

Strävan efter enkelhet i t ex bönerna har resulterat i ett utvattnat budskap.692 Intentionen att 

försöka uppnå t ex inledningsord som skall rymma allt och alla är en omöjlighet. Då är det 

bättre att vara tydlig och satsa på fler alternativ som motsvarar bredden.  

 

                                                           
683 KS 2015/1245:230 
684 Fråga 54: Kyrkohandbokens ka uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni att gudstjänstordningarnas 
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Jag tolkar detta som en rädsla för att kyrkan skall uppfattas som gammeldags 

och fördömande. Detta är logiskt felbeslut. En kyrka som inte tror på sitt 

eget budskap kan inte förnyas.693 

 

Ett annat exempel är:  

 

Föreställning att människor skulle uppleva en potentiell kränkning i mötet 

med ett budskap som skiljer sig från deras invanda föreställningar och 

bejakade värderingar, saknar stöd inom pedagogik och 

utvecklingspsykologi.694 

 

I nuläget ses de formuleringar som t ex finns i förbönerna i HB 86 som bättre alternativ än de 

i KHF 2016.695 Den tilltänkta teologiska bredden uteblev.696 Behovet av mer substans och 

mindre svepande formuleringar är tydligt.697 Annars riskerar Svenska kyrkan få intetsägande 

gudstjänster.698 Vidare påpekas att ett inomvärldsligt perspektiv präglar KHF 2016 på 

bekostnad av det andliga och eviga.699 Men samtidigt, mitt i detta, lämnas väldigt lite 

utrymme för egen reflektion. Texterna har nämligen blivit övertydliga i enkelhetens namn.700 

Vissa texter och mässpartitexter är tunna och uttrycker ingenting.701 Det finns alternativ som 

mer ger sken av att de vore hämtade ur en turistbroschyr om vårt vackra land. 

 

I en spontanremiss går att utläsa att teologin i liggande förslag i mångt och mycket är god men 

inte särskilt verklighetsanknutet eller uppdaterat.702  

  Det inklusiva språkets påverkan på treenigheten 
Att det inklusiva språket fått konsekvens för gudsbilden är en återkommande synpunkt i 

spontanremisserna. Bl.a. påtalas att KHF 2016 riskerar utarma förståelsen av treenigheten 

utifrån Fader, Son och helig Ande.703 Detta då det inklusiva språket resulterat i oklarheter i 

treenighetsläran.704 I KHF 2016 anses teologin kring treenigheten bli missvisande, försvagad, 

förändrad och/eller osynliggjord.705  
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Fader, Son och helig Ande är kyrkans grundläggande bekännelse. Därför påpekas att ändring 

av treenigheten inte enbart kan anses en Svensk kyrklig angelägenhet utan måste även ses ur 

ett större perspektiv, något sammanbindande med den världsvida kyrkan.706 Ett pastorat 

skriver att ”experimenterande med” treenigheten är deras allvarligaste invändning mot KHF 

2016.707 Att konstant försöka undvika termer som kan uppfattas hierarkiska eller könsneutrala 

riskerar leda till en opersonlig och avlägsen Gud som dessutom blir människans jämlike.  

 

Genom ändringar i treenigheten förändras synen på vem Gud är och hur denne traditionellt 

framställs.708 En beskriver förskjutningen som förrädisk.709  Det är Fader, Son och helig Ande, 

och ingenting annat, som bildar treenigheten.710 Majoriteten av de spontanremisser som berör 

treenigheten gör det utifrån önskan om en större betoning av denna.711 Inte heller skall Fader, 

Son och Helig Ande kunna ersättas av ”den treeniges namn” eller andra otydliga alternativ.712 

KHF 2016 lägger för stort fokus på vad Gud gör eller Guds egenskaper.713 Dit hör t ex 

egenskapsbeskrivningar såsom ”livgivare”, ”befriare”, ”skapare”, ”räddare”, ”hjälpare” och 

”tröstare”.714 Dessa håller inte som substitut. Modalism är något kyrkan tagit avstånd ifrån.715 

Det skall inte vara möjligt att skriva om något så essentiellt som treenigheten enbart för att 

man själv inte tycker om den. Inte heller kan ändringen ses bibelförankrad.716 Däremot 

påpekas att treenigheten kan kompletteras för ökad förståelse.717 Men det finns en pedagogisk 

och undervisande aspekt av ett tydligt förkunnande. Frågan som ställs i en av 

spontanremisserna är om alla verkligen vet vad treenigheten är? Skall kyrkan verkligen 

sanktionera; ”upp till var och en?”. Frånvaron av en tydlig proklamering kan exkludera dem 

som är mindre teologiskt bevandrade.718 

 

Treenigheten utifrån uttalande av Fader, Son och Helig Ande skall bör obligatoriskt vid dop, 

gudstjänster mm.719 Särskilt betydelse får detta i inledningsorden. Det är där teologi skapas 

för den gudstjänstfirande församlingen. Utan detta riskeras hemlöshet i den egna 

församlingen. I dopet påpekas även ekumenisk konsekvens. 

Enbart en spontanremiss ger uttryck för att det är fullgott med ”Den treeniges namn” vid t ex 

vigsel och dop.720 
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Fader, Son och Ande har en mycket speciell inbördes relation till varandra.721 Denna relation, 

eller relationella perspektiv, inbjuder även oss till att ha en relation till Gud.722 En 

spontanremiss påpekar i sammanhanget att relationen är djupt bibelförankrad i Jesus egen 

beskrivning av relationen till Fadern.723 Att denne Fader, Son och Ande är just vår far, vår 

broder och vår hjälpare. KHF 2016 överger däremot den traditionella och världsvida kyrkliga 

förståelsen av treenigheten och att vår bön är riktad mot Fadern, genom Sonen i den heliga 

Ande.  

 

I en spontanremiss går att utläsa följande:  

 

I strävandet efter det inklusiva språket får inte klassiskt kristna sanningar 

komma på skam. Vi ber till Fadern genom Sonen, i den helige Ande.724 

 

Även synpunkter på felaktig i hopblandning av den traditionella treenigheten i t ex vissa 

böner återfinns i spontanremisserna.725 Åter ses den starka fokuseringen på genus som 

grundorsaken till ändringarna, ändringar vilka resulterat i felaktig teologi. T ex är det inte 

Kristus som är skaparen och i Förlåtelseord 4 riktas bönen till Jesus istället för Fadern ”för 

Jesu Kristi skull”. Vi bör be till Gud i Jesu namn, särskilt med tanke på viss tackböns 

utformning. Kyrkans bön skall riktas till Fadern med Sonen som medlare, eller i Sonens 

namn. 

 

Enbart en spontanremiss ifrågasätter tydligt den traditionella treenigheten bl.a. utifrån 

könsmaktsordningen i samhället, signalering om hierarki inom Guds kärlek samt undrar hur 

många som egentligen upplever Fader, Son och heliga Andens namn som trosstärkande?726  

 

Ett resultat av försöket att uppnå ett mer inklusivt språk är teologiska innebördsförändringar. 

Detta bl.a. genom luddiga och svepande formuleringar som på vissa ställen fördunklar 

och/eller förminskar gudsbilden istället för att berika.727 I KHF 2016 återspeglas en 

motsägelsefull spänning mellan kyrkans traditionella bild och förståelse av treenigheten och 

strävan efter ett könsneutralt språk.728 I spontanremisserna påpekas bl.a. att KHF 2016 inte 

ger uttryck för Guds helighet, upphöjdhet och transcendens. Guds storhet och majestät har fått 

ge vilka för dennes mjuka och nära egenskaper.729 I en av spontanremisserna går att läsa att 

istället för att betona Guds tremendum skall Gud tydligen ses som människans jämlike.730  
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Att Gud är allsmäktig borde inte vara något som skall diskuteras. Allra minst i en 

kyrkohandbok.731 När tron på Herrens allmakt sviktar kläs handboken i en slags inomvärldslig 

språkdräkt som får teologiska konsekvenser. Även att Gud genom inkarnationen blivit 

människa i Jesus Kristus anses fått en tillbakaskjuten plats.732 

 

Om Gud inte längre har förmågan att gripa in i människans liv som ”räddaren” förvandlas 

egentligen gudstjänsten till en renodlad terapeutisk handling med politiska inslag.733 Samtidigt 

är flera av de remissinstanser, vilka poängterar denna brist, noggranna med att understryka att 

det ena inte utesluter det andra, t ex en kyrka som tar ställning. Men så anses ej utkristalliseras 

i liggande förslag, utan Gud är den som fått ge vika.  

 

Vidare påtalas att KHF 2016 återspeglar en alldeles för ensidig gudsbild. Nog finns det mer 

att säga om Gud än att Han bär oss och vi är hans redskap?734 Fler bilder av Gud behövs.735 

Dock av god bibelförankring. Att försöka ersätta bl.a. Fader med ”livets Gud, fjällens och de 

öppna landskapens Gud” är obegripligt, går att utläsa i en spontanremiss som vidare påtalar 

att omskrivningarna resulterar i en stor missaktning mot en personlig Gud.736  

 

Enbart i en spontanremiss finns en uttrycklig önskan om att kyrkan skall tillmötesgå nutida 

gudsföreställningar om att Gud finns i alla. Människan är vidare en myndig och ansvarig 

medskapare.737  

 

Materialet är fortfarande präglat av föreställningen att Gud finns utanför 

människan och griper in om/när vi ber om det. Vi borde istället tillmötesgå 

nutida gudsföreställningar där Gud finns inom oss och verkar genom oss 

dvs. där människan är myndig och ansvarig medskapare.738  

 

  Tveksamma formuleringar med konsekvens för gudsbilden  
Spontanremisser berör på ett eller annat sätt att KHF 2016, blir bärare av en felaktig 

teologi.739 T.ex. ”Du, Skapare som ger liv åt allt”, vad menas egentligen?740 Ger Gud 

verkligen liv åt allt? Synd? Lögn? Hat?  

En annan problematisk formulering är; ”Du är här i allt som är”. Denna leder till panteistiska 

tankegångar och/eller att allt som sker verkligen är Guds vilja.741 Vidare blir det teologiskt 
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problematiskt då texten uttrycks i presens vilket i praktiken signalerar att inget mörker finns 

kvar på vår jord. Gud finns förvisso närvarande i mörkret, men det går inte att likställa att han 

är en del av det.742 Inte heller kan det ses som en teologisk sanning att Gud är i t.ex. synden.743 

Två andra formuleringar som resulterat i felaktig teologi är uttrycket ”Livets Gud” samt ”Gud 

vill leva i gemenskap med oss”. ”Livets Gud” resulterar i ett problematiskt syftningsfel då det 

kan signalera att Gud skulle ägas av livet.744 Begreppet anses abstrakt och opersonligt.745 

”Gud vill leva i gemenskap med oss” verkar härröra ur önskan att få bort han men 

formuleringen i sig säger att Gud är den som står utanför vår gemenskap och vill få vara med, 

en utsaga som inte kan annat än anses oacceptabel.746 Gemenskapen mellan Gud och 

människan är inte skapad att finnas för Guds skull, utan för människans.  

 

Behov av problematisering av de otaliga uttrycken som innefattar ordet kärlek återkommer i 

spontanremisser. ”Allt bärs av din kärlek, din kärlek bär allt, ”Ingen människa [är] utanför din 

kärlek” och ”allt ryms i Guds kärlek”, kan vi utan betänkande säga och/eller sjunga så?747 

Stämmer det verkligen det överens med kristen dogmatik? Möjligen ryms vi alla i Guds 

kärlek, men knappast allt.748 Nuvarande formulering innebär ju att även synd och ondska 

innefattas.749 Sett ur teologiskt perspektiv är ondskan något som står emot Gud. Om allt ryms 

och omsluts av Guds kärlek, varför behövs då min synd förlåtas?750  

En annan luddig formulering innefattande kärlek är ”I din kärleks hemlighet”.751 Styrelsen för 

Forum för prästvigda kvinnor skriver i sin spontanremiss att formuleringen ”känns märklig”.  

 

Även formuleringar om öppenhet kritiseras. Var i Bibelns står det att Gud alltid öppen?752 Går 

det verkligen att utlova att vägen till salighet alltid är öppen för allt och alla om man skall 

hålla sig till teologi?753 Att det däremot aldrig är försent för omvändelse är en helt annan sak.  

 

Konsekvensen av ett inklusivt språk har resulterat i en subjektiv gudsbild. I en spontanremiss 

ställs frågan om dessa förskjutningar inte mer handlar om projektion av somligas ”önskemål” 

om vad Gud ska vara, inte hur Gud uppenbarat sig.754  

En spontanremiss talar om teologisk konstruktivism. Där man med språkets hjälp skapar en 

helt ny gudsbild.755 Detta förhållningssätt separerar från kristna bekännelsen. Gudsbilden är 

inget en kyrkohandboksgrupp anno 2016 kan skapa. Det inklusiva språket känns mer som en 

ideologisk politisk markering.756 En spontanremiss väcker frågan om Svenska kyrkans lära 
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primärt handlar om politisk korrekthet utifrån rådande samhällskontext?757 Borde inte fokus 

ligga på kristendomens särmening?  

 

Enbart en spontanremiss är av motsatt åsikt och talar om att en feghetsprincip rådigt i 

handbokskommitténs arbete.758 I spontanremissen går att läsa att med hänvisning till 

hermeneutisk tolkningsprincip bör inte bibeln begränsa talet om, eller till, Gud. Istället bör 

gudstilltalet vara en konstant nytolkning efter varje tids kulturella och samhälleliga 

förutsättningar. Vidare ställs frågan om hur alla de som identifierar sig som kvinna skall 

kunna identifiera sig med Gud, om Gud ej skildras som hon? Vad signalerar det om allas lika 

värde?  

  Herre och Fader 

Utgångspunkten för det inklusiva språket, så som det beskrivs i bl.a. SKU, om att ej i onödan 

benämna Gud i maskulint pronomen återfinns i spontanremisserna ej någon uttalad kritik 

emot, snarare ses det som något gott. Däremot återkommer synpunkter om att intentionen 

resulterat i att KHF 2016 genomsyras av en felaktig rädsla för benämnande Gud i maskulina 

termer och/eller ett överanvändande av Gud i syfte att undvika detta.759 Bl.a. talas om 

övernitiskhet i genusambitionen. Viljan att till varje pris undvika att benämna Gud som han, 

var landar teologin då?760 Detta trots att kyrkohandbokskommittén tydligt uttryckt att 

genusperspektivet måste vägas mot andra avvägningar så att inte bärande kristna 

föreställningar förändras.761 Intentionen kan ej anses harmonisera med resultatet. 762  

 

I kommentardelen nämns en särskild strategi att ersätta ”könsbestämda ord 

och uttryck om människa och Gud … med könsneutrala uttryck”. Det 

markeras också att ”Denna strategi behöver… vägas mot andra avvägningar 

så att inte bärande kristna föreställningar om exempelvis trinitetsläran och 

kristologin förändras.” Handboksförslaget når knappast upp till denna 

föresats. En teologisk genomgång av förslaget leder till slutsatsen att 

trinitetsläran förändrats. 763 

 

Könsbeskrivningar av Gud bör göras med yttersta försiktighet och utifrån de grundtexter som 

finns till förfogande.764 Faktum kvarstår att den enda verkliga bild som finns av Gud i 
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mänsklig gestalt är i Jesus Kristus, och Jesus var/är man. Detta innebär ej avståndstagande 

från eftersträvande av ett inklusivt språk men det inklusiva språket har fått stå över hur Gud 

uppenbarat sig själv (Herre, Fader).765  I en spontanremiss går att utläsa att man upplever att 

man sjunger ”poesi om Gud” istället för (kristna) ”bärande sanningar om vem Gud är”. Vidare 

kan inte vissa förändringar anses teologiskt korrekta. KHF 2016 präglas av någon 

beröringsskräck av det traditionella gudsepitet.766 

 

Avsaknaden och undvikandet av att benämna Gud som Fader är en annan återkommande 

synpunkt i spontanremisserna.767  Bl.a. påpekas att det är så Jesus Kristus själv uppmanat 

människor att tilltala Gud och det är även så Fadern valt att uppenbara sig.768 I en 

spontanremiss påpekas att Svenska kyrkan genom denna ändring kommer att frångå det som 

Jesus sagt och gjort.769 

 

Skall kyrkan förvägra oss människor att lära känna honom som vår käre far, 

Abba?770 

 

Att beskriva Gud/kalla Gud för något som inte överensstämmer med vad 

Jesus Kristus sa och gjorde är inte kristen teologi. En kyrka som gör detta är 

inte längre en kristen kyrka.771  

 

I en spontanremiss går att utläsa att om man ser till genus och genusforskare, menar många, 

att människor bör tilltalas utifrån sin egen identifierade könstillhörighet, inte det biologiska.772 

Appliceras detta i detta sammanhang blir det uppenbart att det är Guds vilja att bli benämnd 

just Fader då det är så Han valt att uppenbara sig. Det blir irrelevant vilket kön Gud ”må ha”, 

frågan är ”hur” han genom sitt uppenbarande valt att bli tilltalad.  

 

Att ersätta Herre med Gud i det liturgiska språket i den grad som nu skett anses olyckligt.773 

Och vem blir egentligen exkluderad av att vi tilltalar Gud Herre undrar en spontanremiss. 

Herre är i detta sammanhang inte ett könsrelaterat ord såsom herre och dam utan uttrycker att 

Gud är den som härskar och har makten.774 Däremot uttrycker det hierarki. Om Herre skall 

anses exkluderande är det i så fall utifrån om vi finner det exkluderande att göra skillnad på 

Gud och människa. Men sett ur ett teologiskt perspektiv är detta kristen tro. Gud är den som 

har makten och den härskar. På samma sätt som ”Jesus är Herre” är Gud det. Detta är inget 
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som kan, eller bör, förhandlas bort.775 I så fall förhandlas hela den kristna trons väsen bort. 

Fokus bör istället ligga på att hjälpa människor förstå innebörden.   

 

En strategi att komma ifrån de maskulina termerna kring Gud har varit att just försöka 

minimera Fader och Herre. Men detta anses i KHF 2016 resulterat i att Gud överanvänds.776 

Det har blivit ett staplande av ”Gud, Gud, Gud”. Uppenbart är att syftet enbart handlat om att 

få bort Herren eller Fader. Det blir ett tjatigt ”gudande” går att läsa i en spontanremiss.777 

Heligheten förlorades medan kärlek kvarstod.778 Breddandet av gudsbilden resulterade i 

motsatsen, det allmänna och avlägsna Gud. Andra beskrivningar som görs är ”tröttsam 

upprepning”, ”löjeväckande” och ”tjatigt”. T ex har den gamla texten ”Allena han är värld 

vårt tack och lov” resulterat i ett upprepande av Gud som beskrivs som politisk och 

klåfingrig.779 Och i Inledningsord 4 återfinns Gud hela 6 gånger som en direktföljd av 

inklusiv språkförändring.780  

Denna överanvändning utarmar texterna både teologiskt och stilistiskt.781 En spontanremiss 

påpekar att det inte är så att det direkt saknas bilder av Gud i bibeln.782 Gud i allmänhet duger 

ej i en kristen gudstjänst- om det inte direkt följs av precisering.783 Även detta resulterar 

vidare i ett teologiskt urholkande av treenigheten.784  

 

Herre och Fader är så dominerande i det bibliska språket att det bör få förekomma i det 

liturgiska.785 Annars riskerar ett glapp mellan bibelns och gudstjänstens språk att uppkomma. 

Detta går att utläsa i en spontanremiss som samtidigt uttrycker att Herre och Fader endast är 

metaforer. Vidare påtalas att det förvisso med fördel går att undvika att hänvisa till Gud i 

maskulint pronomen, 

 

 men detta måste göras stringent så att varken språk eller innehåll blir lidande. 

En annan spontanremiss påpekar att det inte känns teologiskt eller historiskt rätt att ta bort 

Han, Fader och/eller Herre.786 

 

Man skapar tyvärr just det problem man önskar undvika. Genom att lägga så 

stor vikt vid enskilda formuleringar, så bestämmer man att orden har fasta 

betydelser som aldrig kan undkommas. Formuleringarna skapar en språklig 

fundamentalism där ’han’ plötsligt bara kan betyda ’man’, ’herre’ bara 
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’manlig ledare’ fast de allra flesta gudstjänstbesökare mycket väl vet att 

orden är flyktiga.787 

 

Ovanstående citering kommer från en spontanremiss som inte har något emot att Gud är 

mor.788 

 

Det bibliska språket får inte heller undvaras då begrepp som Herre och Fader är så vanligt 

förekommande och teologiskt grundade.789 Resultatet i KHF 2016 anses resulterat i ett antigen 

desperat undvikande av Herre och Fader, eller i långa och komplicerade omskrivningar.790 

För den som inte har texten framför sig, något en gudstjänstfirare inte har, kan det bli mycket 

svårt att hänga med. Att ersätta Herre med Gud resulterar även i att anknytningen till 

psaltarpsalmernas texter går förlorad.  

 

En spontanremiss skriver att KHF:s språk återspeglar något olöst faderskomplex och språket 

djupfryses.791 Inledningsord 4 beskrivs som ett ”skräckexempel” på hur det kan gå när man 

till varje pris önskar undvika han.792  

I spontanremisser återfinns synpunkter på att KHF 2016 återspeglar en rädsla för att för 

mycket av Fader och Herre skall kunna uppröra, så till den grad att tanken på att dessa två 

tilltal kan beröra gått förlorad.793 Att enbart undvika Fader för att det kan finnas dem som kan 

ha en dålig erfarenhet av sin jordiske far anses ej färdigreflekterat. I en spontanremiss påpekas 

att argumenten mer tenderar bli av politisk och ideologisk karaktär, än av kristen teologi.794 

Far likställs med en antropomorf bild av pappa eller man. Detsamma gäller mor.795 

Spontanremissen redogör vidare för ett sorgehus som önskade psalm 249 vid begravningen, 

trots att relationen till den avlidne fadern varit tämligen dålig.   

 

Jag var tillräckligt skolad i feministisk teologi för att ställa frågan om de inte 

skulle tycka det skulle kännas svårt att sjunga ”allt ju vilar i min Faders 

hände, skulle jag som barn väl ängslas då”? ”Nej, varför det?” svarade de. 

”Eftersom vår pappa var som han var, har det alltid varit så viktigt för oss att 

vi har en himmelsk Fader.796  

 

Acklamationen ”Så lyder Guds ord” påtalas förvisso inte vara teologiskt inkorrekt men den är 

en djupgående förändring om uppkomsten enbart härrör från att undvika Herre.797 Detsamma 

gäller att Herre placerats inom parentes i acklamationerna efter instiftelseorden.798 Här 
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synliggörs en djup spänning mellan teologiska åskådningar som inte kan följa med in i en 

kyrkohandbok som skall uttrycka kyrkans tro och bekännelse. En spontanremiss skriver att 

”Herrens ord” t o m kan anses mer inkluderande och främjande för delaktighetskänslan.799 

Detta p.g.a. den pedagogiska förutsättningen.   

Och vems frid är det vi önskar varandra i fridshälsningen när Herrens frid tagits bort? 800 

Rädslan för maskulina epitet har resulterat i otydlighet.  

 

Det är vitalt att särskilja teologiska och språkliga skillnader i relationer. Vid beskrivningar av 

relationer mellan människor, bör språket vara så inkluderande som möjligt.801 Men när det 

kommer till beskrivningar som talar om relationen mellan Gud och människan måste denna 

utgå från uppenbarelsen. Kvinnor och barn skall absolut inkluderas men det är inte detsamma 

som att man av inkluderingsskäl skall utelämna tilltal som Herre och Fader i sammanhang 

som rör relationen Gud - människa. Gudstjänstlivets grund vilar på den bibliska 

uppenbarelsen.  

 

En spontanremiss undrar om KHF enbart är till för en viss sorts liberalteologer eller för hela 

kyrkan med alla dess olika kristna och församlingar?802 Om det enbart handlar om att vara 

liberalteologin till lags, är detta liberalteologisk klåfingrighet ”från vettet”.803 Resultatet ses 

som ”ett grovt övertramp från projektledningens mandat och auktoritet”. 

Därtill återfinns synpunkter på att församlingar och domkapitel borde tillåtas finna nya former 

för ett mer inklusivt språk som inte enbart rör benämningar på Gud.804 Fokusering bör rikta 

sig på möjliggörandet av nya processer runt gudstjänstförnyelse.805 

 

Om en kyrkohandbok inte kan tala om Gud på det sätt Gud beskrivs i bibeln resulterar det i 

allvarliga teologiska konsekvenser.806 I spontanremisser finns en stark opposition mot att Gud 

skulle vara mor utifrån är.807 Bl.a. påpekas hur det inklusiva språket resulterat i ett konstruerat 

språk om Gud som i sin tur gett en antropomorf och kluven gudsbild.808 Här återspeglas åter 

att det inklusiva språket tenderat handla om genus, någon slags könsfixering.809 Resultatet blir 

att Gud framstår som en sexuell hermafrodit. Var går gränsen när det inklusiva språket tillåts 

bli överordnat bibelns budskap? 810 Att fördjupa gudsbilden är inte detsamma som att försöka 

skapa sig en Gud. Då handlar det inte längre om kristen tro.  
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Positivt är att de feminina beskrivningarna lyfts fram, men det får inte bli en 

hittepåreligion. Gud är Fader och är som en Moder, men det måste vara 

teologiskt rätt, inte bara teologiskt korrekt…. Jesus har uppenbarat Fadern 

för oss, men vem har uppenbart Gud Modern?811  

 

Genom att göra Gud till kvinna har Gud gjorts tvekönad.812 Detta är inte liturgiska texters 

syfte. En spontanremiss skriver att någon djupare argumentation för denna ändring inte gjorts 

utöver att man önskat fördjupa gudsbilden för att kunna tala om Gud utifrån det inklusiva 

språket.813 Detta föranleder åter till tron att detta snarare är en ideologisk markering än reell 

böneformulering. Vidare återfinns synpunkter på att denna liknelse är starkt förvirrande och 

på intet sätt bidrar till breddande av gudsbilden.814 

 

I en spontanremiss går att utläsa: 

 

Könsbeskrivningar av Gud bör göras med försiktighet och då utifrån de 

grundtexter vi har tillgång till, inte utifrån något annat…[…]… det är 

tveksamt om ett normerande trosdokument helt utan vidare teologiskt 

övervägande och teologisk prövnings ska införa formuleringar som denna.815 

 

Denna ändring kan ej anses bibelförankrad.816 Inte ens i bästa välvilja. Det är dags att sluta 

försöka skapa gudstjänster som speglar föreställningar om önskan om vad Gud vore, och 

istället se till att undervisningen i gudstjänsten vilar på bibeln.817 I en spontanremiss talas om 

att handboksarbetarna tagit på sig uppgiften som religionsgrundare.818 Vid förra 

remissomgången fanns förvisso synpunkter på att fördjupa gudsbilden, men här ifrågasätts om 

en ändrad gudsbild verkligen är fördjupande. Och fördjupa, i förhållande till vad? Knappast 

till bibelläsningen.  

 

Däremot att beskriva Gud som en mor, rent egenskapsmässigt, är inget som väcker större 

reaktioner.819 Detsamma gäller talet om hur Gud kan handla och vara som en mor eller ”Du 

som är en Fader och som en moder för oss”.820 Detta ses gärna mer utav.821 

 

Ännu bättre vore att ta tillvara kvinnliga/moderliga bilder istället för at göra 

sådana ideologiska markeringar som saknar stöd i den heliga skrift. Sådana 

bilder saknas inte! De bör användas.822  
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Vidare är det fullt möjligt att tala om ”vishetens ande” i termer av som en mor (vis 7:17).823 

Däremot kan ej ”såsom en mor/såsom en höna” likställas med att vara en mor.824 Det är inte 

förenligt med kristen teologi. I en spontanremiss påtalas att aktsamhet bör tas och att frågan 

om vad som egentligen avses med faderligt respektive moderligt tåls att reflektera över. 

Föreligger risk för stereotypa könsbilder? 

 

Bibeln beskriver ibland hur Gud handlar som en mor eller en kvinna (Jes 

49:15 och Matt 23:37). I överförd bemärkelse även i Ps 131 och Petr 2:2-3. 

Däremot handlar Jes 66:10-13 om Jerusalem och Luk 15:8-10 om oss 

människor, inte om Gud. Vi bör alltså formulera oss ”som tröstar oss som en 

mor”, ”som tar hand om oss som en mor” eller liknande. Sådana 

formuleringar skulle vi gärna se mer av!825 

 

Uppseendeväckande är att formuleringen ”Föd dem till ett nytt liv i Kristus” är borttagen med 

tanke på hur kvinnlig bilden ”föd dem” är.826 Styrelsen för Forum för prästvigda kvinnor 

önskar fler alternativ som ersättning för patriarkala uttryck. Herre skulle t ex kunna bytas ut 

mot ”råder” eller ”den som råder” och önskar vidare fler bilder av Gud som feminin kraft.827 

Andra önskemål, i andra spontanremisser, är större koppling mellan Gud och kvinna, Gud och 

syster, Gud som hönan som samlar sina kycklingar (Matt 23:37b, Luk 13:34b).828  

 

Två spontanremisser utmärker sig från majoriteten gällande Gud som mor. Den ena uttrycker 

att det är bra att det går att säga ”mor och far”, då detta tydliggör treenigheten, och i den andra 

att formuleringen öppnar för att Gud är ”Fader och Gud moder” som älskar oss.829  

 

Tre spontanremisser påtalar att KHF 2016 har för svagt genustänk. I en av spontanremisserna 

går att utläsa att genusglasögonen saknas med hänvisning till att bl.a. fler kvinnor borde 

funnits representerade i material och förslag.830  En annan spontanremiss söker en gudsbild 

som är genomgående könsneutral, något KHF 2016 inte anses vara.831 Därtill finns en 

spontanremiss som utmärker sig gällande Fadersbegreppet.832 Här påpekas att rådande 

fortplantningssyn bör vävas in i resonemanget. Jungfrufödselbegrepp var i omlopp vid Jesu 

tid. Fadern designade avkomman och modern var ett käril i vilken faderns avkomma växte i. 

Med denna anledning, samt de [tragiska] siffror finns gällande den mängd kvinnor som dör 

eller skadas allvarligt i samband med graviditet och förlossning, flickors sämre 

skolgångsmöjligheter, kvinnors lägre löner i samhället mm borde vara tillräckligt för Svenska 

kyrkan att benämna Gud moder istället för Herre. Det är helt enkelt inte anständigt att förguda 
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en fader-son-gestalt i kyrkan mot denna vetskap. Vidare hänvisas till att Julian Norwich redan 

på 1300-talet benämnde Jesus för moder.  

 

En spontanremiss önskar en genomgående könsneutral gudsbild.833 

 Jesus är Herre, frälsare och försonare 

”Jesus är Herre” är den allra äldsta trosbekännelsen inom kristendomen, en bekännelse 

Svenska kyrkan inte bör främja sig ifrån.834 Denna bekännelse kan därav aldrig vara fel.835 Att 

”Jesus är Herre” behöver lyftas fram, inte få en bakåtskjuten roll utifrån att det ”skulle kunna” 

upplevas exkluderande.836 Vill inte kyrkan bekänna Jesus som Herre? Kanske vore det dags 

att påminna sig om det lutherska uttrycket sola scriptura och att det är där utgångpunkten för 

våra bekännelsedokument bör ligga.837 Den som önskar bekänna ”Jesus som Herre” skall väl 

inte behöva hänvisas till frikyrkan.838 Den felaktiga rädslan för denna bekännelse kan inte 

beskrivas som något annat än ett inomvärldsligt hierarkiskt synsätt. 839 Detta teologiska 

faktum kan inte förbises utifrån genus- eller inkluderande språkintention. Det är 

bekymmersamt med en ny teologi i denna form. 

 

Det är viktigt att kyrkan står fast och rakryggad i sin tro och tradition. Det är 

den som burit henne genom olika tider genom hennes historia och utan den 

hade hon antagligen gått under av förföljelser och inre stridigheter. Genom 

bekännelsen till vår Herre, Jesus Kristus, blir kyrkan en kyrka.840  

 

Inte heller de spontanremisser som överlag har en positivare inställning till KHF som helhet 

upplever att det problematiskt att tillskriva Jesus Herre. Uttrycket bör ses ur det teologiska 

perspektivet; den enligt kristen lära frälsningsavgörande sanning och som 

bekännelsehandling. Gudstjänstbesökare inom Svenska kyrkan skall ges möjligheten att 

bekänna detta.  

I Kungl. Vitterhetsakademin skriver att värjandet av att beskriva Jesus som man riskerar att 

skjuta undan hans mänsklighet.841  

 

Den teologiska poängen med att framställa Jesus Kristus som man, är inte att 

han skulle vara man i motsats till kvinna, utan att han beskrivs som en 

verklig människa i motsatts till en ande, som saknar mänsklighet.842 
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Jesus är allas Herre men även allas Tjänare.843  När Jesus tvättat lärjungarnas fötter ger han 

oss ett exempel att följa. ”Jesus är Herre” handlar inte om jordiska hierarkier utan om en 

Herre som är en tjänare, en Herre som kallar sina tjänare för vänner.844 Detta uttryck är 

mycket tydligt i t ex Kyrielitanians ord:  

 

Herre du blev vår broder, Du känner vår nöd. Du bar den på ditt kors. Ge oss 

din frälsning. 

 

Den som istället upplever att borttagandet av Herre är detsamma som att protestera mot 

jordiska herrar som vill förslava oss har missat hela poängen.845 

 

Om man tror att Jesus som Herre skulle innebära ett nytt slaveri har man inte 

fattat något av den kristna tron och då hjälper det inte att ta bort ordet Herre. 

Då behöver man undervisning, fördjupad förståelse.846 

 

I en spontanremiss återfinns följande:  

 

Jesus är Herre, och det är verk än patriarkat eller gammaldags, snarare tvärt 

om. Jesus är Herren med stort H. Herren över alla jordiska herrar. Herren 

som upprättar de svaga, skadade och fattiga. Herren som i sin samtid möter 

kvinnan på ett oerhört modernt och progressivt sätt.847 

 

Sett ur kyrkohistoriskt perspektiv var det kejsaren som skulle dyrkas som Herre och för den 

om vägrade var det ofta med livet som insats.848 Mot denna bakgrund vore det givet att 

Svenska kyrkan inte skall rygga tillbaka inför denna bekännelse genom att förvandla den till 

något hierarkiskt och exkluderande. Förminskandet av denna bekännelse blir även 

problematiskt sett ur ekumeniskt perspektiv. I den världsvida kyrkan, vilken Svenska kyrkan 

är en del av, är detta en oomtvistad sanning.849 Är förändringen att göra Herre fakultativt en 

medveten försvagning av Kristi gudom eller intentionen att följa de politiska och världsliga 

samhällsströmningarna?850 

Reducerandet av Jesus som Herre påtalas ha resulterat i att gudsbilden blivit allt annat än 

inkluderande och breddande.  

 

Att minska talet om Jesus som Herre innebär att vi missar det radikala 

annorlundaskap som ligger i att Jesus, och ingen eller inget annan är Herre. 

Jesus är Herre, inte kejsaren, eller någon annan världslig makt och 

myndighet. Att handboksförslaget på flera punkter minskar ner (eller 
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möjliggör för ett minskande av) bruket av ordet Herre är problematiskt och 

bör ändras. Rädslan för makthierarkier är främmande för sann kristen tro.- 

Jesus är herre men han är också den som betjänar oss alla, djupare än vad vi 

någonsin kan förstå.851 

 

En spontanremiss instämmer i att det vid Jesus tid fanns en längtan efter en annan form av 

jordisk härskare än kejsaren och att ”Jesus som Herre” blev en protest mot kejsaren, men 

finner däremot inte detta som en anledning att använda uttrycket i samtida gudstjänst.852 Även 

om argumentet inte sällan legat kring att begreppet herre signalerar solidaritet med lidande 

och maktlöshet stämmer ej med hänvisning till t ex mödradödlighet och förlossningsskador 

världen över. 

 

I en spontanremiss går att utläsa att Jesus var man enligt ”vad vi anser oss veta”.853 Men 

genom att istället benämna Jesus moder skulle kunna bjuda in kvinnor till en närmare 

identifikation med Jesus. ”Jesus är Herre” egentligen är en protesthandling mot dåtida 

jordiska härskare. Platsen i gudstjänsten sägs handla om en ”herre” som visar solidaritet med 

utsatta, men då borde väl denna ”herre” kunna benämnas ”Moder” med tanke på de stora 

orättvisor som råder mellan män och kvinnors möjligheter runtom i världen?  

 

En viktig trosgrund för kyrkan är att Jesus är människans frälsare/räddare/försonare.854 Kristi 

försoningsgärningar påtalas vara alldeles för osynlig i KHF 2016.855 Det är väl hela poängen 

med Guds människoblivande?856 Inom kristen tro är Jesus vägen, sanningen och livet.857  Men 

i KHF 2016 finnes istället ett nedtonade av Kristi gudom.858 

Det kan inte vara acceptabelt att en kyrka tar bort eller minimerar Frälsare i benämningen av 

Jesus.859 Denna förändring beskrivs som djupt olycklig. Vid begravningssamhang skänker den 

trygghet.860 Ett kontrakt skriver i sin spontanremiss: 

 

Vi noterar med bestörtning att ”Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka 

dig på den yttersta dagen” har ändrats till ”Jesus Kristus ska uppväcka dig på 

den yttersta dagen”. Vi vänder oss mycket starkt mot detta, och vill även 

fortsättningsvis ha med ”vår Frälsare.861  
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860 KS 2015/1245:145, KS 2015/1245:186, KS 2015/1245:231 
861 KS 2015/1245:112 
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Att ”Vår Frälsare” tagits bort under överlåtelsebönen anses väldigt uppseendeväckande.862 Att 

Jesus frälser och räddar människan från den eviga döden, men likväl från ondska, bör inte 

skymmas.863 Det är även anmärkningsvärt att ondskan i personifierad form endast nämns en 

enda gång i KHF 2016. I Litanian (Förbön 8), djävulen.  

 

Två spontanremisser uttrycker att de överlag finner begravningsordningen i KHF 2016 bättre 

än HB 86 eller att förslagsordningen fungerar väl.864  

 

Genom Kristi offerdöd kan människan bli upprättad och rättfärdiggjord. I nattvardssamanhang 

är Jesus försonare och av den anledningen måste Kristi försoningsgärning finnas med i varje 

nattvardsbön.865  Utifrån trosperspektiv påpekas att detta är en sanning en kyrkohandbok inte 

bör ha till syfte att fördunkla. Att, som i Nattvardsbön 7, benämna Jesus som: ”Jesus från 

Nasaret” är att förminska honom till enbart en människa, en förebild.866 Teologiskt är detta 

alldeles för tunt. Är Jesus verkligen enbart en moralpredikant och en förebild för kristna? 

Formuleringen: ”Vi tackar dig för Jesus från Nasaret, för att han visar oss vad det är att leva 

som din avbild”, kan inte ses som annat än en anmärkningsvärd och torftig sammanfattning av 

frälsningsgärningen.867 Formuleringen bidrar till förminskandet av inkarnationen. I en 

spontanremiss går att utläsa att utan försoningsläran förvandlas kristendomen till en 

lagreligion.868 Genom frälsningsgärningen leder bekännelse till förlåtelse som i sin tur 

skänker upprättelse. Guds upprättelse genom sin offerdöd måste därav få stå orubbad och 

oförminskad.869 Ingen gudstjänstfirare skall p.g.a. formuleringar behöva tvivla på kraften i 

Guds förlåtelse för Jesu Kristi skull.870 Av denna anledning kan det heller inte ses som fullgott 

att byta ut ”Vi tackar dig för att du led döden för våra synder” mot ”Du delar lidandet, döden 

och utsattheten”.871 Utan försoningen, vad får delande av lidande, död och utsatthet för 

betydelse?  

Vidare ber vi i Jesu namn och därför är enbart amen för svagt i en kyrkas förbön.872  

En annan formulering som ifrågasätts är de tvärsäkra påståendena om att Jesus alltid är 

närvarande i alla människor.873 Stämmer verkligen detta? Vad säger ett sådant påstående till 

dem som flytt förföljelse? Är Jesus närvarande i alla som mördar kristna? I kejsare Nero?  

Spontanremissremittenten menar istället att Jesus själv sagt att ”bli kvar i mig, så blir jag kvar 

i er” (Joh. 15:4) Däremot att vi skall vi be för våra fienden är teologiskt korrekt. 

                                                           
862 KS 2015/1245:96, KS 2015/1245:100, KS 2015/1245:193 
863 KS 2015/1245:260 
864 KS 2015/1245:186, KS 2015/1245:258 
865 KS 2015/1245:246/c 
866 KS 2015/1245:68, KS 2015/1245:221, KS 2015/1245:233, KS 2015/1245:246/c 
867 KS 2015/1245:221, KS 2015/1245:246/c 
868 KS 2015/1245:230 
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871 KS 2015/1245:230 
872 KS 2015/1245:69 
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 Helige Ande  
När det kommer till tredje person i treenigheten återfinns synpunkter på otydlighet i hur den 

helige Ande benämns i KHF 2016.874 Bl.a. påpekas att en förskjutning från det personliga 

gentemot en opersonlig kraft ägt rum.875 Andra synpunkter rör att trosbekännelserna (T och 

NC) benämner tredje person vid den helige Ande men övriga ställen i förslaget är 

benämningen den heliga Anden.  Ändringen bygger in en otydlighet. Detta trots att 

revideringen förklaras med hänvisning till Bibel 2000. Här behövs en tydligare 

konsekventhet. Svenska kyrkan borde tagit initiativ till de ekumeniska översättningarna av 

trosbekännelserna.876 Helige Ande bör behållas.877  
Vidare påtalas att Helige Andes verk till viss del osynliggörs i KHF 2016. Primärt och mest 

allvarsamt är detta i samband med epikles vid sakramentsförvaltningen.  

 Förändrad människobild 
Ett annat område spontanremisser har synpunkter på är det inklusiva språkets påverkan på 

människobilden.878  

KHF 2016 anses präglas av för stort fokus på människan.879 När fokus förskjuts från 

Gud/Jesus till oss, vi och jag, riskeras en förlust av kraften i gudstjänsten.880 I en 

spontanremiss påpekas att det i KHF 2016 finns en avsaknad av orden om människans 

beroende av Guds nåd, barmhärtighet och kärlek.881 Detsamma gäller att människan, utan 

Gud, är utlämnad till ondskan. I förslaget återspeglas någon slags ovilja till denna teologiska 

hierarki. Trots att detta är ett axiom i kristen tro.882 

Genom det inklusiva språket har Gud mer gjorts till människans jämlike.883 Detta blir tydligt i 

valet mellan presens eller konjunktiv.  

 

Återkommande i spontanremisserna är önskan att Välsignelsen bevaras i operativ 

konjunktivform och att indikativ utgår.884 Flera av dessa påpekar att de sympatiserar med 

Svenska Akademiens påpekande om den stora skillnaden mellan operativ och indikativ. 

                                                           
874 KS 2015/1245:197, KS 2015/1245:206 
875 KS 2015/1245:68, KS 2015/1245:145, KS 2015/1245:206 
876 KS 2015/1245:91 
877 KS 2015/1245:245, KS 2015/1245:246/c, KS 2015/1245:271 
878 KS 2015/1245:38, KS 2015/1245:45, KS 2015/1245:50, KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:68, KS 

2015/1245:73, KS 2015/1245:86, KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:96, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:106, 

KS 2015/1245:124, KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:141, KS 2015/1245:148, KS 

2015/1245:152, KS 2015/1245:155, KS 2015/1245:171/260, KS 2015/1245:179, KS 2015/1245:182, KS 

2015/1245:187, KS 2015/1245:195, KS 2015/1245:197, KS 2015/1245:200, KS 2015/1245:206, KS 

2015/1245:218, KS 2015/1245:228, KS 2015/1245:230, KS 2015/1245:231, KS 2015/1245:232, KS 

2015/1245:233, KS 2015/1245:234, KS 2015/1245:246/c, KS 2015/1245:254, KS 2015/1245:263, KS 

2015/1245:269 
879 KS 2015/1245:136 
880 KS 2015/1245:231, KS 2015/1245:254 
881 KS 2015/1245:218 
882 KS 2015/1245:230 
883 KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:260 
884 KS 2015/1245:38, KS 2015/1245:45, KS 2015/1245:46, KS 2015/1245:50, KS 2015/1245:61, KS 

2015/1245:68, KS 2015/1245:73, KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:124, KS 2015/1245:138, 

KS 2015/1245:148, KS 2015/1245:152, KS 2015/1245:155, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:197, KS 

2015/1245:200, KS 2015/1245:206, KS 2015/1245:228, KS 2015/1245:230, KS 2015/1245:233, KS 

2015/1245:234, KS 2015/1245:246/c, KS 2015/1245:269 
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Operativ signalerar bön om en önskan/förhoppning, medan indikativ proklamerar att 

människan (prästen) har mandat att beordra Gud att välsigna. Den nya översättningen anses 

inte enbart en språklig förändring utan även en allvarlig teologisk.885Anledning finns att 

beakta Svenska Akademins utlåtande.886  I en spontanremiss går följande att utläsa.  

 

Välsignelsen är en önskan dvs prästen önskar Guds välsignelse över 

församlingen och skall således ha den första formuleringen. Den andra 

formuleringen uttrycker ett konstateranden, som om prästen har bestämt att 

Gud välsignar. STRYK därför den andra formuleringen.887  

 

Den nya indikativformen markerar att människan inte längre ber om Herrens välsignelse.  I en 

spontanremiss går att utläsa att Herren sade till Mose att välsigna Israels barn med ”Herren 

välsigne er” d.v.s. det finns uttryckliga instruktioner för hur prästen skall välsigna. Bl a 

påpekas att ändringen resulterar i att skapelseordningen förändras, och en sådan stor teologisk 

fråga är inte en handboksfråga.888   

Inte heller kan ändringen anses stämma överens med bibelordet eller den liturgiska 

traditionen. Svenska Akademien skriver att den äldre versionen bättre överensstämmer med 

grundtextens andemening (4 Mos 6:24–26) och Akademien är bestämd i avseendet att 

operativformen är mera korrekt. Så pass att det inte finns något förhandlingsutrymme i 

avseendet.889  

 

Det viktigaste skälet till att operativformer diskvalificeras i det nya förslaget 

tycks emellertid inte vara teologiskt utan verkar bestå i att dessa verbformer 

inte anses vara >>inkulderande>> nog.890  

 

En annan konsekvens som påtalas vid borttagandet av konjunktiv är att den hierarkiska 

distansen mellan Gud och människan försvinner.891 Distansen som finns främjar ett närmande 

och sökande av Gud, något som på ett sätt nu går förlorat. 

 

Något annat som upplevs problematiskt i spontanremisserna är att KHF 2016 faktiskt återger 

en ny syn på synd och förlåtelse, något som i sin tur resulterar i en förändrad människosyn. I 

en spontanremiss påpekas att det är tydligt märkbart att det i Svenska kyrkan finns en ovilja 

att tala om synd.892 Det är även beklagligt att begreppet syndaförlåtelse avförts.  

Det är ytterst tveksamt om vissa av utsagorna i KHF 2016 kring synd, förlåtelse och försoning 

är förenliga med allmänkyrklig och reformatorisk grundsyn.893 Synd likställts i förslaget mest 

                                                           
885 KS 2015/1245:73, KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:230, KS 
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med tillkortakommanden i största allmänhet.894 Men teologiskt handlar det om något helt 

annat. Överlag påtalas vidare en stor inkonsekvens om vad synd är, eller om den ens finns. 

Men om vi skall undvika synd vad blir då den teologiska konsekvensen?895 

 

Teologiskt syndar människan när hon agerar emot Guds vilja.896 Synden är det som separerar 

henne från Gud, inte ett eventuellt dåligt samvete eller liknande. Den lutherska teologin talar 

tydligt om att människan är skapad till Guds avbild men trots detta är vi alla skyldiga till synd 

och således beroende av Guds nåd. Syns detta i förslaget? Inom kristen tro är syndens 

allvarligaste konsekvens döden. Denna dödens udd har brutits av Jesus, som tog människans 

straff och köpte henne fri. Genom detta finns hoppet om evigt liv.897 En del av Jesus försoning 

är öppnande av vägen till himmelen.898 Denna nåd får inte skymmas, vilket den riskerar göra 

om det inte längre tillåts att tala om synden. En spontanremiss skriver att det är teologiskt fel 

att enbart beskriva synden ur psykologiska termer då synden, ur teologiskt perspektiv, får 

konsekvenser.899 Synden är således reell. 

Människans synd är vidare allomfattande d.v.s. den tar sig i gestalt i olika former. Den kan 

vara en direkt verksynd men även underlåtande. Så kanske synd trots allt är ett bättre 

alternativ? 

 

Två spontanremisser avviker dock genom att ge uttryck för önskan om fullständigt 

borttagande av begreppet synd. I den ena går att utläsa att kyrkan bör våga ta bort allt som kan 

associeras med medeltiden och denna destruktiva människosyn, bl.a. med hänvisning till 

barnkonventionen.900 I den andra spontanremissen går följande att utläsa:  

 

Jag tycker vi ska ta bort allt om stackars fattiga syndiga människa. Kyrkan 

har i århundranden försökt trycka ner människor genom att slå bibeln i 

huvudet på dem. Tala om för dem hur värdelösa de är. 901 

 

Därutöver finns två spontanremisser som delvis är emot synd men inte att begreppet skall tas 

ur bruk. I den ena går att utläsa att det i Bön om förlåtelse (alt 8) återfinns ett innehåll som kan 

leda tankarna till arvsynd, något som denne menar vore olyckligt, och i den andra att det vid 

gudstjänster för barn och unga borde finnas något annat uttryck än synd, t ex ”Det som blev 

fel”. 902 Synd är alldeles för belastat och lågtrösklar behövs.  

 

Sjungna begravningsförbönens ändringar beskrivs som omotiverade och/eller försämringar 

gentemot nuvarande. 903 Om dessa kvarstår önskas versionen i HB 86 få fortsätta användas.904 

I en spontanremiss står följande: 

                                                           
894 KS 2015/1245:148, KS 2015/1245:197 
895 KS 2015/1245:106 
896 KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:254, KS 2015/1245:260 
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898 KS 2015/1245:96 
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900 KS 2015/1245:25 
901 KS 2015/1245:265 
902 KS 2015/1245:62, KS 2015/1245:104 
903 KS 2015/1245:81, KS 2015/1245:137, KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:210/250, KS 2015/1245:229 



125 
 

 

Det är klåfingrighet å det grövsta att göra små ändringar genomgående i den 

traditionella begravningsförbönen. Det har gjorts med ett uppenbart 

teologiskt syfte, nämligen att ta bort alla referenser till behovet av att 

omvända sig, och att inför döden ha en rätt relation till Gud och sina 

medmänniskor. Alla behöver bli påminda om att vara ”rätt beredda” när vi 

skiljs hädan och att Jesus Kristus dog ”för våra synders skull”. Det är djupt 

beklagligt och allvarligt att man i handboksprojektet har tagit bort alla delar i 

bönen som refererar till livets svårigheter, synd och vårt behov av 

omvändelse inför döden. Det är djupt naivt, teologiskt oansvarigt och 

pastoralt sett förkastligt. Detta är kanske det största exemplet på teologiskt 

oansvarig klåfingrighet i hela handboksförslaget. Om detta skall vara det 

traditionella alternativet, låt det vara traditionellt.905 

 

Formuleringen ”Som led döden för alla människors skull” riskerar bli helt obegriplig för den 

som inte vet att det inom kristen lära är Jesus som led döden för våra synders skull.906 Istället 

föreslås; ”Lär oss att se och bryta med synden”. 

Vidare finns spontanremisser som påpekar och ställer sig tveksamma till formuleringen 

”Hjälp oss att se vår synd” med frågan om detta verkligen kan anses som god teologi?907 Vad 

har man för glädje av att enbart se sin synd? Du kan ju t ex se din synd men inte bry dig eller 

ens tycka att den är fel.908 Samma problematik kan uppkomma om du istället ser din synd men 

inte kan se någon väg till befrielse. Det nuvarande alternativet, att ”Dagligen dö från synden” 

påtalas vara ett bättre alternativ. Det knyter ann till både Rom 6:4 och Luthers uppmaning om 

att dagligen döda den gamla människan.909  Därför utgör ”gör oss rätt beredda att saligt skiljas 

hädan” en bättre teologisk förkunnelse då beredelse för en salig död är en viktig del i ett 

kristet liv. Nuvarande formulering ”låt oss utan oro få lämna detta livet” motsvarar enbart en 

liten del av ”gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan”.910 Formuleringen är en begränsning 

mot ett inomvärldsligt synsätt.911 Kristen tro, rent läromässigt, handlar om vad tron på Jesus i 

dödsstunden har för betydelse, nämligen evigt liv. Det går således att finna stöd i bibeln för 

den nuvarande formuleringen i HB 86.912 Att tala om omvändelsens betydelse verkar vara 

problematiskt då det som hör därtill nästintill osynliggjorts i KHF.913  

 

Brustenhet har i KHF 2016 blivit en omskrivning för synd men ordet överanvänds.914 Synd 

inte en brist, inte heller att begå ett misstag eller någon slags brustenhet i största allmänhet.915 

                                                                                                                                                                                     
904 KS 2015/1245:250, KS 2015/1245:229 
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Därför blir brustenhet och brustit både språkligt och teologiskt fel. En spontanremiss skriver 

att genom att våga tala om synd lyfts en ansvarig människa fram som kan agera och verka.916 

En människa som kan välja att söka försoning och förlåtelse hos Gud och hos sina 

medmänniskor. Och visst är väl kyrkans roll att myndiggöra människor? 

Brustenhet känns mer som ett trendigt ord men faktum är att innebörden inte alls 

förtydligar.917 Vad innebär att brista i kärlek utifrån ett bekännelseperspektiv?918 Och går det 

rent teologiskt att synda mot skapelsen, eller har man då börjat förkunna panteism? 919 

”Världens brustenhet” förtydligar knappast heller den kristna trons innehåll. Luddighet är inte 

svaret på pedagogiskt svåra termer som t ex synd och ondska kan medföra.920 I en 

spontanremiss går följande att utläsa: 

 

Mycket har rättats till i nuvarande förslag, men ytterligare översyn behövs. 

Dessutom bör en översyn ske så att handboken inte ger uttryck för olika syn 

på syndens innebörd och följder samt vem en människa syndar mot. Kan 

man exempelvis synda mot skapelsen?921  

 

Att brista kan innebära många olika saker som långt ifrån är associerat med synd. Man kan t 

ex brista i rutinerna, något som kan sägas när man inte fullt ut vill ta ansvar för det som blev 

fel.922 Men en syndabekännelse handlar om fullt ansvarstagande; ”Det var mitt fel, förlåt 

mig”. 

Brista och brustenhet kan även ha en helt annan innebörd. Den kan handla om att brista ut i t 

ex lovsång, glädjerop, skratt osv. Och då blir begreppet inte ens i närheten av att synda.923 

Tre spontanremisser lyfter fram ytterligare en aspekt av ordet. Människor kan leva med 

brustenhet men detta är inget som skall bes om förlåtelse för.924 Istället behövs bön om 

helande.  

 

Ett pastorat skriver att de ifrågasätter brustenhet och undrar vad alla dessa böner ämnar 

åstadkomma.925 Skall människor bli superhjältar fria från alla former av brustenhet i detta liv? 

Vad återspeglar denna typ av bön för människosyn?  

 

Syndabekännelse bör även fortsättningsvis heta syndabekännelse.926 Bekännelse och förlåtelse 

hör samman. Förlåtelse följer efter att bekännelse ägt rum. Bekännelsehandlingen får därför 

inte hamna i skymundan.927 Den är en möjlighet som bör uppmuntras, inte tonas ned. Svenska 

kyrkan skall inte förpassa människor som har behov av nåd och förlåtelse genom bekännande 

                                                           
916 KS 2015/1245:269 
917 KS 2015/1245:179, KS 2015/1245:200, KS 2015/1245:233, KS 2015/1245:254  
918 KS 2015/1245:165 
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926 KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:148, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:246/c 
927 KS 2015/1245:230 



127 
 

till frikyrkorna. Bekännelse före förlåtelsen behövs även för självreflektion dvs den får en 

pastoral funktion.928 Genom detta sker upprättelse.  

  

Guds förlåtelse är ovillkorlig. Den som bekänner sin synd ska också i direkt 

tilltal få höra att han eller hon verkligen är förlåten och att detta sker av Guds 

nåd och barmhärtighet, inte av något annat skäl.929 

 

En fråga som ställs i sammanhanget är vad förlåts om inte synd nämns?930 Brustenhet anses 

inte tillräckligt kraftfullt och brutit är ett olämpligt ord i bön om förlåtelse 

(syndabekännelse).931 Vad vinner man f.ö. på att kalla Syndabekännelse för Bön om 

förlåtelse?932 

 

Något annat som påtalas saknas i KHF 2016 är möjligheten att få bekänna den underlåtna 

synden.933 Det jag ”lät bli” att göra. Alla de gånger jag borde ha agerat.  

 

Samtidigt som den kristna församlingen och den kristna gemenskapen bör betonas kan det bli 

problematiskt när en syndabekännelse får för stort kollektivt fokus.934Är det rätt att tillskriva 

en församling känslor, önskningar eller handlingar? Och när det kommer till just synd, går det 

verkligen att bekänna någon annans synd? Vidare påpekas att bekännandet av kollektiv skuld 

knappast får någon själavårdande kraft.935 

Men bland spontanremisserna återfinns även synpunkter av motsatt slag. Bl.a. påpekas en 

glidning mot det individualistiska i gudstjänsten. Hela förslaget handlar mycket om ”jag – 

Gud” istället för ”församlingen/mänskligheten-Gud”.936  

 

Det återspeglas vidare en felriktning i vissa Bön om förlåtelse- alternativ. T ex bör det väl inte 

vara den som syndat som skall be om upprättelse? Därtill råder otydlighet i vad upprättelse 

egentligen innebär.937 Det är den som sårats som är i behov av upprättelse. I vissa alternativ 

ges en känsla av att upprättelse och förlåtelse är samma sak. Det bör därför tydligare 

framkomma distinktion mellan löftesord och förlåtelseord. 

Den som syndat behöver bekänna och be om förlåtelse. 

 

En annan påtalad oklarhet gäller distinktionen mellan Syndabekännelse/Bön om förlåtelse och 

Överlåtelsebön. En spontanremiss skriver att det är otydligt vad överlåtelsebönerna har för 

funktion.938 Intrycket är att de uppkommit som variant för att undvika syndabekännelse. 

Syndabekännelse bör heta just syndabekännelse då det ur teologiskt perspektiv blir mer 

                                                           
928 KS 2015/1245:221 
929 KS 2015/1245:218 
930 KS 2015/1245:246/a 
931 KS 2015/1245:138 
932 KS 2015/1245:145 
933 KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:203, KS 2015/1245:171/260 
934 KS 2015/1245:228, KS 2015/1245:229, KS 2015/1245:246/c, KS 2015/1245:210/250, 
935 KS 2015/1245:210/250, KS 2015/1245:229 
936 KS 2015/1245:218 
937 KS 2015/1245:136, KS 2015/1245:203, KS 2015/1245:231, KS 2015/1245:246/c 
938 KS 2015/1245:198 
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korrekt.939 Det är en stor innehållsmässig skillnad mellan Överlåtelsebön och 

Förlåtelsebön.940 En överlåtelsebön skall ej följas av förlåtelseord.941 Det känns som man 

önskat skymma försoningen i överlåtelsebönerna.942  

En spontanremiss vittnar dock om bra och användbara överlåtelseböner.943 

 

Förlåtelsebön, Överlåtelsebön, Förlåtelseord och Löftesord kan i KHF 2016 kombineras på 

många olika sätt, eller utelämnas helt. Det sistnämnda bedöms som sämst då Mässfirande utan 

någon form av botakt inte kan ses som annat än ett grovt avsteg från Svenska kyrkans tro och 

lära.944 I praktiken resulterar detta i en teologi som säger att människan inte behöver varken 

omvändelse eller Guds förlåtelse.945 Den teologiska konsekvensen medför även en pastoral. 

Förlåtelseorden bör vara så lika som möjligt runtom i Svenska kyrkan. Den som ber om 

syndernas förlåtelse skall få veta att Gud av nåd skänker denna.946 En människa som verkligen 

mår dåligt, vill be och bekänna, skall möjliges upplevelsen av förlåtelsen och den stora 

nåden.947 Vid jämförande av förlåtelse och löftesord påtalas att enbart tre löftesord innehålla 

ordet förlåtelse. 948 Löftesord 3 beskrivs som förstört p.g.a. av det inklusiva språket.949 

 

Samtidigt som återkommande synpunkter handlar om rädsla för att beröra synd påpekas att 

KHF 2016 återspeglar inkonsekventhet gällande vad det är som förlåts. Förslaget innehåller 

formuleringar som skapar otydlighet huruvida det är synden eller hela människan som förlåts. 

Ett exempel är ”Du är förlåten”. 950 Men faktum är att det är en distinkt teologisk skillnad 

mellan KHF 2016 ”Du är förlåten” och ”Dina synder är dig förlåtna” i HB 86. Formuleringen 

i KHF 2016 kan signalera att det är hela människan det är fel på. Detta kan ej anses teologiskt 

korrekt. Men även ur själavårdande perspektiv är det en stor skillnad. 951 Man skall inte be om 

förlåtelse för hela sin person, utan för sina överträdelser- och underlåtelsesynder.952 

 

Jag är inte mina ord, tankar och gärningar. Jag är människa som gör synd 

men jag är inte synd.953  

 

Vidare kan ”Du är förlåten” ge associationer till att förlåtelsen redan ägt rum, före 

bekännelsen.954 En sådan formulering är i strid med både allmänkristen praxis och bibel.955  
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En spontanremiss påpekar dock att det är bra att KHF 2016 skiljer på syndabekännelse och 

överlåtelsebön men att bättre bibelförankring behövs i vissa alternativ.956 

 

3.2.4 Pastoralteologisk påverkan 

 Förlust av evighetsallvaret och för mycket affektionsord 

En handbok skall rymma livets alla behov och bör därav ha ett brett innehåll, inte enbart 

fokusera på specifika områden.957 I spontanremisser påtalas att evighetsperspektivet och 

evighetsallvaret till stora delar är för nedtonat genom hela förslaget.958 Uppståndelsehoppet 

har fördunklats till att förskjutas till ett inomvärldsligt terapeutiskt synsätt. Detta blir resultatet 

när fokuseringen flyttas från Gud till människan.959 Särskilt allvarligt ses detta i 

begravningssamanhang.960 Men även kyrkoårsmässigt sker en förlust.  Vart tog det 

eskatologiska vägen? Det är ju i uppståndelsen det kristna hoppet finns.961 Borttagandet av 

något som kan vara så pastoralt själavårdande ifrågasätts. En kyrka som talar om evighetens 

ljus kan skänka trygghet, hopp och motverka människors rädsla för döden. Den nuvarande 

nedkortade versionen av den sjunga begravningsförbönen bereder ej samma möjlighet. Att ta 

bort ”Du som kallar oss att komma hem till Dig” anses högst olämpligt.962 Att få komma hem 

till Gud är en stark metafor för döden. Och varför tillåts inte prästen säga ”I Guds vår Faders 

namn” vid överlåtelsen?963  Ett pastorat skriver: 

 

Vi är rädda för att det nedtonade talet om döden, domen, frälsningen och 

himmelen som ett hem medför att man samtidigt förminskar betydelsen av 

Jesu seger och glädjen den ger.964  

 

Frånvaron av evighetsallvaret anses även få konsekvens vid nattvardsfirandet. T ex har ”evigt 

liv” bytts ut till liv i största allmänhet.965 Men det gudomliga livet är något annat än det 

vanliga livet. 

 

En återkommande synpunkt är att KHF 2016 rymmer för mycket känsloord.966 Det inklusiva 

språket beskrivs som kliniskt distanserade eller bestå av för många känslobetonade och 

sentimentala böner.967 Även om intentionen varit god blev konsekvensen dunkla 
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perspektiv.968 Detta gör det knappast enklare för människor att nå Gud. En rådande rädsla för 

att t ex tala om människans relation till Gud påtalas.  

 

Intentionen att försöka uppnå ”Gud bortom genus” har resulterat i en avpersonaliserad 

gudsbild.969 Detta får även pastoral konsekvens. En spontanremiss finner att Gud blivit mer 

som ett objekt.970 Att ersätta de personliga gudsbegreppen Fader och Herre med det allmänna 

Gud riskerar att skapa distans och avlägsenhet. Det som var tänkt att bli inkluderande blir 

istället exkluderande och relationen till Gud försvagas och blir opersonlig. Men inte heller kan 

ett överdrivet tal om att ”Gud är nära” ses som ett gott alternativ.971 På vissa ställen påtalas att 

språket blivit på gränsen till intimt påträngande.972 Ett sådant exempel är ”smeker den 

otrygges kind”.973 En sjukhuspräst skriver i sin spontanremiss att för många känsloord kan 

resultera i att människor påtvingas och tillskrivs känslor och sinnestillstånd de inte befinner 

sig i.974 Det råder en fin gränsdragning mellan det sentimentala och det patetiska.975 

 

Riten är ovanligt viktig i begravningssamanhang, särskilt gällande barn. Orden måste ligga 

rätt. Av de spontanremisser som förhåller sig positiva till den nytillkomna 

Begravningsordning för dödfött barn/barn som dött i späd ålder uttrycks samtidigt 

avståndstagande från delar av förslaget. Annan överlåtelsebön behövs.976 Prästen får heller 

inte börja identifiera sig med de sörjande eller, än värre, tala om hur de skall känna.977 Hjälp 

oss att se ´vår´sorg” är ett annat uttryck som kritiseras.978 Vaddå, ”vår” sorg? Bön 2, ”Nu är 

det tomt och sorligt”, klingar ytligt. En stiftsstyrelse skriver att bönerna är oanvändbara. Och 

meningen ”Du ser våra tårar, vår vanmakt, vår vrede” kan i värsta fall bli både exkluderande 

och skuldbeläggande.979 Och bönen i anslutning till griftetalet; ”med allt som blev 

annorlunda” anses ofullständig och oklar.980 Kanske borde man istället tala om tilliten till Gud 

mitt i det svåra.981  

Öppnare formuleringar är ett bättre alternativ, går att läsa i en spontanremiss inskickad av en 

sjukhuspräst.982 

  Den enes inkludering, den andres exkludering 

Det som blir inkluderande för några kommer kunna bli exkluderande för andra.983 Där blir 

valmöjlighet essentiell, t ex i vigselsamanhang. Att vigas till man och kvinna skall vara 
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möjligt även i fortsättningen.984 En präst skriver att denne kämpat hårt för homosexuellas 

rättigheter i kyrkan men vet att många par även önskas vigas till man och hustru, leva som 

man och hustru.985 Detta skall dessa givetvis beredas möjlighet att göra, särskilt då 

majoriteten vigslar inom Svenska kyrkan fortfarande äger rum mellan man och kvinna.986  

 

Det bör finnas en vigselordning oavsett parkonstelation, men det bör också 

finnas minst ett inledningsord som rymmer en allmänkyrklig förståelse av 

äktenskapet som ett av Gud givet förbund mellan man och kvinna. 

Möjligheterna förminskar inte på något sätt det faktum att Svenska kyrka 

bejakar TVÅ förståelser av äktenskapet.987  

 

Vidare önskas möjligheten att fortfarande få sjunga att Gud ”skapade människan till man och 

kvinna” i den sjunga vigselförbönen. Detta hindrar på intet sätt att kyrkan vid en samkönad 

vigsel sjunger ”skapade oss till din avbild”.988 Samma synpunkter är även aktuella vid 

inledande lovprisning. Detta torde väl kunna ske av pastoral omsorg? 

 

Enbart tre spontanremisser önskar att Svenska kyrkan enbart bör ha en vigselordning i 

framtiden.989 En av dessa är en inskickad av en församling (församlingsanställda präster, 

musiker, diakoner) där en präst reserverat sig mot övrigas åsikt gällande två vigselordningar 

och menar att menar att enbart könsneutral vigsel bör få finnas i Svenska kyrkan.990  

 

En spontanremiss går dock helt emot ovanstående och menar istället att det borde få vara upp 

till varje teologiskt utbildad präst att själva få formulera vad äktenskapet innebär.991  

 

Även vid begravningssammanhang bör möjlighet till val finnas. Flera spontanremisser ställer 

sig negativa till borttagandet av den äldre versionen av Fader vår och menar att den bör finnas 

kvar som alternativ utskriven och/eller likställas med den nya Herrens bön.992  

Den kan behövas utifrån pastoralt perspektiv vid t ex begravning och dop.993 Vidare är den 

även att betrakta som ett kulturarv.994 
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 Fader vår finns fortfarande i hjärtats djup i de breda folklagren.995 

 

Den äldre översättningen har anor från reformationen, är känd och väl 

etablerade både hos den svenska sekulariserade befolkningen och hos den 

gudstjänstfirande församlingen. Vad ha vi då för rätt att fasa ut något som 

fortfarande används och lever?”996 

 

Om vi skall ha samvets- och trosklausuler, bör detta vara ett sådant fall.997 

 

Svenska Akademien skriver att den äldre versionen även ger en mer teologisk korrekt bild. 

Omkastningen som nu blivit när man gått från ”såsom i himmelen så ock på jorden” till ”på 

jorden så som i himmelen” går emot det antagna förhållandet om att segern redan är vunnen i 

himmelen men ännu inte på jorden.998  

 

Men inte enbart i begravningssammanhang föredras Fader vår framför Vår Fader/Herrens 

bön. En komminister sedan över tjugo år skriver att även konfirmander vid förfrågan 

fortfarande föredrar den äldre versionen.999 Vid den senaste omröstningen mellan den gamla 

och nya översättningen blev resultatet 14-0. Till motiveringarna hörde att Fader vår mer 

upplevs som bön och att den är vackrare i sig.   

 

Enbart tre spontanremisser yttrar sig positivt där en skriver att det är bra att Svenska kyrkan 

”äntligen sätter ner foten” [och tar bort gamla].1000 En spontanremiss uttrycker även att det är 

bättre att säga ”som Jesus lärde sina lärjungar” eftersom det var dem han undervisade, inte 

oss. Jesus lärde dem inte en bön utan ett sätt att be.1001 Och i en spontanremiss inskickad av 

ett arbetslag reserverar sig en präst med att enbart den nya Vår Fader skall få finnas kvar.1002 

Andra återkommande synpunkter är bl.a. att Herrens bön behövs på andra språk.1003 

  Pastoral konsekvens av mängden alternativ KHF 2016 rymmer 

och den rådande inkonsekvensen 

Men det är inte enbart den teologiska aspekten som riskerar negativ pastoral konsekvens. 

Detsamma gäller de många valmöjligheterna. I samband med kyrkliga handlingar påtalas att 

begravningsgudstjänsten tillhör den mest pastoralt känsliga.1004  Av den anledningen bör den 

vara så traditionell och uniform som möjligt. Det finns en trygghet i detta. Skillnaden bör 
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enbart ligga i om det är jordbegravning eller ej. Av pastoral omsorg bör man därför undvika 

att förvirra. 

 

Utifrån gudstjänstbesökarperspektiv går i en spontanremiss att läsa att KHF 2016 redan nu 

resulterat att man från att tidigare kunna följa med i gudstjänstordningarna utan större 

problem nu förlorat detta.1005 Vederbörande skriver att denna utveckling utarmar kyrkan.  

De välkända acklamationerna har t ex en sammanbindande och pedagogisk funktion.1006 Nu 

kan det bli svårt att ens känna igen sig i grannkyrkan. De fungerar även som signalord – under 

förutsättningen att man vet vad man skall svara. Men för många alternativ kan resultera i att 

man inte vet vad man skall svara ”denna gång”. Och just gällande acklamationerna 

återkommer ifrågasättande av borttagandet av välinarbetade acklamationer efter textläsning 

och sändningsord samt förändringarna av vedertagna formuleringar i t ex böner.1007  

När välkända och etablerade formuleringar tagits bort, eller förändrats, skapar detta 

förvirring.1008 Det kanske vanligaste församlingssvaret till förbönen ”Herre hör vår bön” med 

svaret ”Och låt vårt rop komma inför dig” bör bevaras.1009 Det finns ingen anledning att ta 

bort ett så välfungerande alternativ. Detsamma gäller ”Gud vi tackar dig” som är mer 

vedertaget än förslaget om att Gud skall göra sitt ord levande mitt ibland oss.1010 Lika så har 

den väl använda syndabekännelsen som inleds med ”Barmhärtige Gud” tagits bort.1011 

Detsamma gäller de vedertagna acklamationen ”I vår Herre Jesu Kristi namn” efter ”Låt oss 

gå i frid”. Att byta ut något så inarbetat och pastoralt med hänvisning till ideologiska skäl kan 

ej anses godtagbart. Vissa acklamationer har två församlingssvar till en välkänd acklamation. 

Som gudstjänstbesökare måste man därav hålla ögonen på agendan för att faktiskt veta vilket 

av de två svarsalternativen som används.1012  

Vidare påtalas att vissa förändringar är försämringar. T ex finns en svaghet i att ersätta ”Så 

lyder Herrens ord” med något innehållsmässigt och rytmiskt sämre, när enda motiveringen är 

att Herren inte anses inkluderande.1013 Den gammaltestamentliga textläsningen bör avslutas 

”Så lyder Herrens ord” följt av svaret ”Gud vi tackar dig”. Detta är det mest välinarbetade 

alternativet som dessutom har tydligast förankring i bibeln.1014  

 

Mängden alternativ utifrån igenkännandets betydelse påpekas även utifrån 

barnperspektivet.1015  
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Allt för stor variation riskerar sprida osäkerhet. Ett tillfrågat ungdomsråd gillar inte när det 

blir för rörigt i en gudstjänst. Inkludering är viktig. För mycket metaforer kan faktiskt skapa 

förvirring istället för pedagogisk tydlighet. Delaktighet påpekas inte enbart höra samman med 

språket i en kyrkohandbok utan lika mycket med hur arbetet i, och kring, gudstjänsten ser 

ut.1016 Här nämns istället attityd hos gudstjänstfirare, kyrkorummet mm.  

Förutsägbarhet och igenkännande anses särskilt betydelsefullt bland gudstjänstfirare som av 

olika anledningar inte kan läsa en agenda.1017 Möjlighet till utantillärande bör främjas.1018  

Trygghet i enhet och stabilitet i gudstjänsten behövs. Detta då det skapar samhörighet bortom 

gränser eller begränsningar. Växelläsningar, särskilt om de bygger på upprepande, blir ett 

moment som skapar delaktighet.1019 En spontanremiss önskar t ex mer växelläsning i 

nattvardsönerna överlag. Samtidigt betonas i en annan att detta inte får göras på ett sådant sätt 

att det upplevs barnsligt. Vidare påpekas att ett responsorialt sångsätt kan bidra till 

inkluderingen.1020 Särskilt för människor från andra länder. Detta ses gärna mer av. Även i 

detta sammanhang betonas således igenkännandets betydelse.1021 (Se vidare 3.2.4 De många 

alternativ och kombinationsmöjligheterna.) 

3.2.5  Ekumeniskt perspektiv 

Synpunkterna på ekumenisk konsekvens har i denna undersökningsdel överlag återgivits 

invävt i andra granskningsområden. I detta avsnitt kommer primärt de innehållsmässiga 

spontanremissynpunkter explicit rört det ekumeniska perspektivet återges. Detta för att 

undvika en återupprepning av tidigare ovannämnda synpunktsåtergivelser samt de som 

återfinns inom 3.2.3 Liturgi och liturgiska partier.  

 

Den starka lokala fokuseringen i förhållande till den rikstäckande Svenska kyrkan har som 

tidigare påvisats varit återkommande i spontanremisserna (se vidare, 3.2.4 De många 

alternativ och kombinationsmöjligheterna). KHF 2016 anses präglas av för stort fokus på det 

lokala, på jag, på vi/oss men inte världsperspektiv, ekumeniska överenskommelser och/eller 

harmoni med tradition- och kyrkohistoria.1022 Överlag skönjas en glidning mot det 

individualistiska. Det tenderar handla om jag och Gud men inte vi som församling, eller som 

mänsklighet mm.1023 

 

                                                           
1016 KS2015/1245:194, KS2015/1245:228 
1017 KS2015/1245:182 
1018 KS2015/1245:155 
1019 KS2015/1245:41, KS2015/1245:56, KS2015/1245:109,KS2015/1245:109, KS2015/1245:259 
1020 KS2015/1245:64, KS2015/1245:66, KS2015/1245:139, KS2015/1245:146, KS2015/1245:180, 

KS2015/1245:186, KS2015/1245:232   
1021 KS2015/1245:106 
1022 KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:71, KS 2015/1245:74, KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:102, KS 

2015/1245:103, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:125, KS 2015/1245:137, KS 

2015/1245:138, KS 2015/1245:145, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:157, KS 2015/1245:159, KS 

2015/1245:160, KS 2015/1245:164, KS 2015/1245:163, KS 2015/1245:172, KS 2015/1245:182, KS 

2015/1245:186, KS 2015/1245:193, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:197, KS 2015/1245:201, KS 

2015/1245:203, KS 2015/1245:206, KS 2015/1245:208, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:224, KS 

2015/1245:227, KS 2015/1245:230, KS 2015/1245:231, KS 2015/1245:263, KS 2015/1245:264 
1023 KS 2015/1245:218 
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Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har del av det pågående ekumeniska 

samarbetet. I detta har BEM dokumentet en stor betydelse.1024 Svenska kyrkan bryter genom 

KHF 2016 gentemot denna överenskommelse (BEM) och/eller brister på annat sätt i 

ekumeniskt hänseende.1025 Synpunkter på att KHF 2012 och 2016 är ett tydligt 

ställningstagande mot allmänkyrklig tradition återkommer. Detta riskerar få konsekvens för 

det ekumeniska samarbetet.1026 Bl.a. påpekas att det inte räcker med att enbart hänvisa till 

BEM dokumentet i kommentarsdelen. Hänvisningen i SKU anses, utifrån resultatet, vara både 

är märklig och missvisande. Där ges sken av att Svenska kyrkan i alla väsentliga aspekter 

delar tro, lära och liv med den världsvida kyrkan, samtidigt som hon går sin egen väg. 

Hänvisningarna klingar tomt. 

 

En spontanremiss skriver att genom att förändra teologi, kristologi och nattvardssyn försöker 

man faktiskt sopa undan tusen år av kyrkohistoria.1027 Detta kan inte ses som annat är 

allvarligt för det fortsatta ekumeniska samarbetet. Vidare poängteras att överenskommelser är 

till för att hållas.1028 Endast detta borde vara ett fullgott skäl till att ”hålla tillbaka 

experimenten.”   

Det är inte svårt att skära av rötterna till traditionen eller till den världsvida kyrkan, men växer 

nya skott ut lika fort?1029  

 

BEM dokumentet har i långa stycken varit till hjälp och skydd inom Svenska 

kyrkan mot sekulariserade krafter och tendenserna att forma en politiskt 

styrd sär-religion.1030 

 

Svenska kyrkan bör närma sig de stora kyrkorna.1031 Detta innebär bl.a. att Svenska kyrkans 

handbok bör ha intentionen att harmonisera med sina systerkyrkors, inte distansera sig.1032  

Vidare påtalas att många formuleringar upplevs hemmasnickrade istället för att ha hämtat sitt 

ursprung ur den allmänkyrkliga traditionen.1033 Det finns en brist på respekt för 

traditionen.1034 

 

De allvarligaste ekumeniska konsekvenserna påtalas återfinnas i sakramentsförvaltningen.  

Vissa böner bör ligga närmare allmänkyrklig tradition.1035 Den ekumeniska bärigheten borde 

prövats i processen.1036 BEM dokumentet pekar på att vissa moment bör finnas med i 

                                                           
1024 KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:125, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245: 197, KS 

2015/1245: 206, KS 2015/1245: 224, KS 2015/1245:227, KS 2015/1245: 230, KS 2015/1245: 254, KS 

2015/1245: 256, KS 2015/1245: 263 
1025 KS 2015/1245:71, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:103, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:125, KS 

2015/1245:137, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:163, KS 2015/1245:172, KS 2015/1245:197, KS 

2015/1245:203, KS 2015/1245:206, KS 2015/1245:208 
1026 KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:125, KS 2015/1245:197 KS 2015/1245:203, KS 

2015/1245:206 
1027 KS 2015/1245:112 
1028 KS 2015/1245:71 
1029 KS 2015/1245:163 
1030 KS 2015/1245:227 
1031 KS 2015/1245:224 
1032 KS 2015/1245:112 
1033 KS 2015/1245:150 
1034 KS 2015/1245:208 
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sakramenteten, dop- och nattvard, för fullvärdig dop- och nattvardsliturgi. En hel del av dessa 

saknas i KHF 2016.1037 Konsekvensen riskerar bli att Svenska kyrkan tar ett kliv bakåt i de 

ekumeniska framstegs som gjorts under 1900- och 2000-talet. Såväl historiskt, ekumenisk 

som liturgiskt. Det kristna dopet t.ex., det är inte något som tillhör Svenska kyrkan utan är 

identitetsskapande för hela den kristna församlingen.1038 Att t.ex. undvika avsägelse av det 

onda i samband med dop kan inte anses teologiskt korrekt.1039 Detta står även i strid mot BEM 

som säger att detta skall ingå i en dopritual. En församling skriver i sin spontanremiss att 

deras största kritik mot KHF 2016 rör dopgudstjänsten.1040 

 

Det är av vikt att BEM dokumentet är vägledande vid utformandet av t ex nattvardsböner.1041 

Flera spontanremisser påpekar att det är det ytterst få av nattvardsbönerna som håller utifrån 

ekumeniskt perspektiv så som det manifesteras i BEM- dokumentet.1042 Det är inte fullgott att 

nattvardsbönerna i en kyrkohandbok för Svenska kyrkan enbart tillsammans återspeglar de 

olika motiven.1043  

 

Vi vill fira en mässa som i allt väsentligt överensstämmer med den 

världsvida katolska/allmänneliga kyrkans ordning, tro, bekännelse och lära. 

Högmässan bör inte avvika från västkyrklig praxis.1044  

  

En spontanremiss skriver att SKU förvisso påtalar en förstärkning av nattvardsmotiven 

gentemot KHF 2012, men denna förstärkning kan på intet sätt anses tillräcklig.1045 De 

nattvardsteologiska bristerna får internationell konsekvens då det finns ekumeniska 

rättesnören för hur en nattvardsbön bör vara uppbyggd.1046 Även större hänsynstagande till 

Limadokumentet eftersökts men de återkommande synpunkterna utifrån ekumeniskt 

perspektiv hänvisas främst till BEM dokumentet.1047 Höga krav på teologisk stringens bör ses 

som ett måste.1048 Det finns flera spontanremisser som vittnar om en önskan av ett autentiskt 

nattvardsfirande som kan kännas igen av alla, överallt.1049 ”Din död förkunnar vi Herre” skall 

inte kunna vara fakultativt då även det bör ses ur det ekumeniska perspektivet.1050  

                                                                                                                                                                                     
1035 KS 2015/1245:137, KS 2015/1245:172, KS 2015/1245:230 
1036 KS 2015/1245:196 
1037 KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:74, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:201 
1038 KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:157, KS 2015/1245:182 
1039 KS 2015/1245:150 
1040 KS 2015/1245:264 
1041 KS 2015/1245:160 
1042 KS 2015/1245:186 
1043 KS 2015/1245:206 
1044 KS 2015/1245:112 
1045 KS 2015/1245:263 
1046 KS 2015/1245:112 
1047 KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:145, KS 2015/1245:186, KS 

2015/1245:194, KS 2015/1245:224 
1048 KS 2015/1245:145 
1049 KS 2015/1245:112 
1050 KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:159 
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3.2.6 Sammanfattning 

I spontanremisserna går ej att återfinna något uttalat motstånd gentemot intentionen att finna 

ett mer inklusivt språk. Däremot återfinns pregnant kritik mot resultatet. Bl.a. påtalas att det 

inklusiva språket resulterat i betydande teologisk problematik (teologiska brister, teologisk 

otydlighet, teologisk inkonsekvens och/eller felaktig teologi i strid med Svenska kyrkans egna 

bekännelser) och språklig stilistisk kvalitetsförlust. Avsaknaden av expertkompetens anses 

tydlig. Mycket av den problematik förslaget innehåller hade med dessas hjälp kunnat avvärjts. 

Vidare finns ett för stort glapp mellan bibelns språk och KHF 2016 finnas.  

 

När det kommer till gudsbilden påtalas att det inklusiva språket resulterat i negativa 

konsekvenser kring treenigheten. Bl.a. återkommer synpunkter på en försvagad och utarmad 

treenighetslära med felaktig, eller tveksam teologi, minimerad frälsningslära mm. Gränsen till 

skapandet av en ny religion påpekas, så även skillnaden ett fördjupande av gudsbilden och 

skapandet av en ny. Detta riskerar även få pastoral konsekvens, där t ex en fördunklad och 

förminskad gudsbild riskerar resultera i minimerande av läran om Guds förmåga att gripa in i 

människans liv. Detta särskilt i begravningssamanhang (nedtoningen av Jesus som frälsare 

och försonare har skänkt trygghet och hopp genom alla tider). 

 

Vissa traditionella benämningar såsom ”Jesus är Herre” (äldsta bekännelsen), Fader och 

Herre har burit och förenat kyrkan genom alla tider. Ett minimerande/borttagande av dessa 

grundläggande benämningar anses inte enbart bli distansering till den världsvida kyrkan utan 

även med sin egen historia. Därtill påtalas risk för en sanktionering av språklig 

fundamentalism, där herre inte kan innebära annat än man (motsats till kvinna).  

Återkommande synpunkter gällande ändringarna i sig är att flera av dessa inte kan anses 

bibelförankrade. Istället verkar de härröra ur någon önskan om vad vi vill att Gud skall vara 

(där synpunkter på ideologisk- och politisk markering är återkommande).  

 

Många av det synpunkter som återfinns i KHF 2016 berör att de olika vägvalen som 

genomförts i grund och botten inte finnes färdigreflekterade.  

 

Vidare återkommer synpunkter på att det inklusiva språket resulterat i en förändrad 

människobild. Bland de mest frekventa synpunkterna hör att fokus tenderat förflyttats från 

Gud till människan, människan har blivit Guds jämlike, eller t.o.m. överordnade. Otydlighet i 

böners innehåll, texters innebörd och definitionsproblematik (t.ex. synd, förlåtelse, brustenhet 

mm) anses finnas, vilka alla påverkar den människobild som förkunnas. Tendensen i KHF 

2016 är bortval av det som kan anses stötande, men att t.ex. ersätta synd med 

tillkortakommande eller brustenhet är inte teologiskt korrekt.  

Även teologiska samband såsom bekännelse följt av förlåtelse anges tvivelaktigt. Dessa 

ändringar riskerar i sin tur pastoral konsekvens och därtill väcks frågor om förlust av 

allmänkyrklig och reformatorisk grundsyn. 

 

Teologiska brister, teologisk otydlighet, teologisk inkonsekvens och/eller felaktig teologi är 

inte enbart en Svenskkyrklig angelägenhet. Återkommande synpunkter i spontanremisserna 
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berör att Svenska kyrkan faktiskt är del av den världsvida kyrkan och ekumeniska 

överenskommelser. Återkommande hänvisningar sker till BEM dokumentet men även 

återkopplingar till det kyrkohistoriska perspektivet och bevarandet av den tradition Svenska 

kyrkan är bärare av. Allvarligaste konsekvenser påtalas återfinnas i sakramentsförvaltningen, 

och de förklaringar som ges i SKU ses som bristfälliga. Vissa gånger upplevs ändringarna 

vara mer av ideologisk än teologisk karaktär, ett sökande av vad som skulle kunna vara 

möjligt utifrån t.ex. rådande samhällsmentalitet, inte tro, lära och bekännelse.  
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3.2.7 Liturgi och liturgiska partier 
  Liturgins funktion, teologi och relevans 

De tidigare synpunkterna gällande det inklusiva språket och dess teologiska konsekvens är att 

dessa riskerar resultera i allvarliga konsekvenser för liturgin; dess funktion, tradition, teologi 

och/eller dess relevans.1051 Om vördnaden för heligheten inte längre finns kvar, då riskerar 

hela liturgin bli obetydlig. Detta kan inte ses än annat än som en allvarlig konsekvens.1052  

Övergripande handlar synpunkterna i spontanremisser på den liturgiska musiken om bristande 

kvalité, som även anses strida mot musikvetenskap. Även texterna anses vara för teologiskt 

avvikande. En handbok är till för att säkra teologi och liturgi.1053 Även teologisk reflektion 

saknas i den liturgiska texten när påskens glädje byts ut mot uppståndelsens glädje.1054 Hela 

den liturgiska grundprincipen behöver tänkas om när det gäller dopet går att utläsa i en 

spontanremiss, och en annan undrar om Svenska kyrkan är en kyrka präglad av liturgisk 

beröringsskräck.1055 Även vigselliturgin i KHF 2016 beskrivs som tämligen ytlig.1056  

 

Flera spontanremisser berör på ett eller annat sätt att det finns ett brott mellan liturgins 

ursprungliga funktion och hur den gestaltas i KHF 2016. Synpunkter finns bl.a. på att liturgi 

är en levande tillbedjan, en lovsång till Gud i kollektiv form och något som ger liv åt tron.1057 

En spontanremiss skriver att gudsbilden blivit ”flummig” i sångtexterna.1058 Om Gud 

presenterat sig som Fader, Son och helig Ande skall vi då inte sjunga så? Dess innehåll är 

hämtat ur uppenbarelsen i bibeln, ur vilket den finner sin kraft.1059 Flertalet liturgiska texter 

bygger, de facto, på biblisk text men detta återspeglas inte i KHF 2016. Vidare påpekas att 

liturgin ämnar hjälpa människor att uppleva och erfara ett större djup av Gud, gudsbilden och 

upplevelsen av Guds närvaro. Därför får liturgi aldrig bli en skrivbordsprodukt producerad av 

några få.1060 Liturgins texter skall återspegla det som signalerar ett autentiskt nattvardsfirande. 

Texterna skall vara bärande och igenkänningsbara.1061 Detta skall dock ej likställas med 

motsättande av förnyelse.  

 

                                                           
1051 KS 2015/1245:24, KS 2015/1245:33, KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:63, KS 

2015/1245:71, KS 2015/1245:74, KS 2015/1245:82, KS 2015/1245:87, KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:90, KS 

2015/1245:91, KS 2015/1245:96, KS 2015/1245:100, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:107, KS 

2015/1245:112, KS 2015/1245:128, KS 2015/1245:130, KS 2015/1245:133, KS 2015/1245:136, KS 

2015/1245:138, KS 2015/1245:144, KS 2015/1245:147, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:155, KS 

2015/1245:160, KS 2015/1245:165/238, KS 2015/1245:166, KS 2015/1245:169, KS 2015/1245:170, KS 

2015/1245:181, KS 2015/1245:183, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:200, KS 2015/1245:201, KS 

2015/1245:203, KS 2015/1245:205, KS 2015/1245:206, KS 2015/1245:208, KS 2015/1245:209, KS 

2015/1245:211, KS 2015/1245:217, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:224, KS 2015/1245:244, KS 

2015/1245:227, KS 2015/1245:230, KS 2015/1245:233, KS 2015/1245:243, KS 2015/1245:256, KS 

2015/1245:263, KS 2015/1245:264, KS 2015/1245:296 
1052 KS 2015/1245:165 
1053 KS 2015/1245:87 
1054 KS 2015/1245:63 
1055 KS 2015/1245:227, KS 2015/1245:296 
1056 KS 2015/1245:150 
1057 KS 2015/1245:128, KS 2015/1245:206, KS 2015/1245:218 
1058 KS 2015/1245:100 
1059 KS 2015/1245:206 
1060 KS 2015/1245:218 
1061 KS 2015/1245:107 
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I en spontanremiss går följande att utläsa: 

 

Gudstjänstens liturgi är något vi växer och utvecklas i, tron får liv och 

utvecklas och därför måste det liturgiska språket och den liturgiska musiken 

ge möjlighet till detta.1062  

 

Och i en annan återfinns följande:  

 

Teologin och musiken kan inte behandlas var för sig, de är djupt 

sammanflätade i liturgin.1063 

 

Liturgi är vidare ett lärande. Därav är det essentiellt att texterna återspeglar kyrkans tro och 

lära, att sambandet mellan liturgi, bibel och tro bevaras.1064  

 

Förkunnelsen i liturgin i KHF 2016 har blivit otydlig, nedtonad och utvattnad.1065 Den tro som 

uttrycks skall kunna kännas igen som kristen tro med sin grund i apostlarnas tid.1066 Många 

moment saknar djup vilket i sin tur resulterar att den kommer så långt ifrån levande tillbedjan 

eller ens angelägenhet. I en spontanremiss går att utläsa att KHF 2016 bryter mot den tidigare 

balans som fanns mellan ord och ton (i nuvarande HB 86).1067 Och vad händer med kyrkans 

trosinnehåll och liturgi om allt skall begränsas till det begripliga?1068 Liturgi är en 

manifestation av korsets evangelium och ett ”mysterium tremendum et fascinosum” som skall 

levandegöras i gudstjänsten. Nu verkar istället idén om att det är möjligt att forma en liturgi 

som skall framstå relevant och begriplig för allt och alla. 

 

I en spontanremiss går att utläsa att KHF 2016:s utformning väcker frågan om vad egentligen 

liturgi är och vad annan musik är?1069 Liturgisk musik kan inte kan betraktas som musik i 

största allmänhet. Detta då den även den är bärare av teologi, sentiment och gudsrelation.1070 

Den är ett eget språk på samma sätt som det skrivna ordet.1071 Genom musikkaraktären 

möjliggörs återspegling av kyrkoåret.1072 Musiken ämnar i detta sammanhang att bära fram 

texten, och då krävs givetvis att texterna är av ypperligt hög kvalité.1073  

 

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) skriver i sin spontanremiss att trots att deras 

grundläggande intresse rör musikalisk kvalité vill de påpeka teologiska textbrister.1074 De 

skriver bl.a. följande:  

                                                           
1062 KS 2015/1245:218 
1063 KS 2015/1245:63 
1064 KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:128, KS 2015/1245:155, KS 2015/1245:203, KS 2015/1245:218 
1065 KS 2015/1245:230 
1066 KS 2015/1245:71, KS 2015/1245:100 
1067 KS 2015/1245:208 
1068 KS 2015/1245:227 
1069 KS 2015/1245:223 
1070 KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:243 
1071 KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:243 
1072 KS 2015/1245:160 
1073 KS 2015/1245:33 
1074 KS 2015/1245:217 
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Vi har dock även reagerat på teologiska och stilistiska tveksamheter i det nya 

förslaget, och finner att dessa tveklöst också påverkar möjligheterna att 

skapa nya kvalitativ musik. Stadfästa texter måste ha en litterär nivå som 

också kan inspirera till goda tonsättningar.1075 

 

En allvarlig konsekvens blir när texterna resulterar i att Svenska Kyrkans lära inte tydligt 

frambärs.1076 Inte enbart texten utan även musiken måste därtill uppfattas som icke 

tidsbunden.1077 

 

Det traditionella ordinariet, med texter ur Bibeln, lånar alltid till sig nya 

tonsättningar, medan luddiga texter med blomsterspråk bara blir 

patetiska.1078  

 

Vidare anses inte KHF 2016 lämna plats för kyrkokörens liturgiska roll.1079 

  Kultur- och musikarv som förenar Svenska kyrkan med den 

världsvida kyrkan 
Tradition och förnyelse står inte i motsatsförhållande till varandra.1080 Svenska kyrkan är 

bärare av ett kulturarv och ett unikt gregorianskt musikarv.1081  

 

Vidare behöver man beakta den liturgihistoriska forskningen i högre grad 

och inte bara lakoniskt konstatera att mässan kan se olika ut och har så gjort 

genom tiderna.1082  

 

KHF 2016 är påtagligt främmande för kyrklig tradition.1083 Nattvardsbönerna beskrivs i en 

spontanremiss som ett sorgligt men tydligt steg bakåt i liturgins utveckling i Sverige.1084 

Något som visar på tydligt brist på respekt för tradition. Detta är en mycket tragisk utveckling 

då traditionen binder oss samman med varandra, både nu och i framtiden.1085 När vi firar 

gudstjänst gör vi det med den himmelska verkligheten. Traditionen har burit igenkännande. 

Institutionen för Musikvetenskap vid Uppsala universitet skriver följande i sin spontanremiss: 

 

                                                           
1075 KS 2015/1245:217 
1076 KS 2015/1245:165 
1077 KS 2015/1245:218 
1078 KS 2015/1245:33 
1079 KS 2015/1245:256 
1080 KS 2015/1245:107 
1081 KS 2015/1245:24, KS 2015/1245:74, KS 2015/1245:89, KS 2015/1245:90, KS 2015/1245:91, KS 

2015/1245:102, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:133, KS 2015/1245:138, KS 

2015/1245:166, KS 2015/1245:181, KS 2015/1245:200, KS 2015/1245:205, KS 2015/1245:210/250, KS 

2015/1245:218, KS 2015/1245:229, KS 2015/1245:256, KS 2015/1245:263 
1082 KS 2015/1245:112 
1083 KS 2015/1245:89 
1084 KS 2015/1245:263 
1085 KS 2015/1245:256 
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Sättet att handskas med Svenska kyrkans historiska arv är inte uttryck för 

den nödvändiga liturgishistoriska sakkunskap, musikaliska stilkänsla och 

kreativitet som skulle kunna levandegöra denna tradition för nutida bruk.1086 

 

I en spontanremiss påpekas att det kanske vore dags att upplysa gudstjänstbesökare om de 

gamla mässpartiernas rötter. Kunskap om rötterna i denna musik bidrar till igenkännande.1087 

Utan kunskap riskerar traditionen gå förlorad och dessa partier enbart upplevas konstiga eller 

föråldrade. Om Svenska kyrkan istället står för tydlighet i högmässan som därigenom blir 

bärare av de liturgiska partierna, kommer den bli inkluderande.1088  

Och när det gäller nyskapande kan det inte vara rimligt att den liturgiska musiken skall spreta 

åt alla håll.1089 När all mässmusik är utbytt en vanlig söndag sker en förlust, då den trygghet 

igenkännandet gav går till intet. En spontanremiss vädjar att detta inte skall ske.  

 

Värdet av att bevara det kyrkomusikaliska arvet får inte underskattas. En del spontanremisser 

efterfrågar mer gregorianskt i liturgisk musik, andra att enbart gregoriansk/gammalkyrklig 

musik som bearbetats skall ha sin plats i en kyrkohandbok. Därtill finns de som välkomnar de 

liturgiska texterna men med möjlighet att välja annan musik.1090 Däremot bör nuvarande 

förslag kompletteras med struktur för att musikvalet, likt övriga delar av gudstjänsten, inte 

skall resultera i en privat angelägenhet.1091 

 

En domkyrkoförsamling skriver om serie A: 

 

En stor del av tagits över obearbetat från Hb86, medan annat material utsatts 

för godtycklig bearbetning.1092 

 

Äldre musik är konstant föremål för ny forskning. Denna forskning måste givetvis prägla 

kyrkans musik och därför måste extern expertkompetens tas tillvara för att resultatet skall bli 

en trovärdig handbok.1093 Men det gregorianska musikarvet har i KHF 2016 behandlats 

styvmodigt och vissa försämringar påtalas.1094 Uppdraget att revidera och anpassa texterna i 

serie A anses ej genomfört.1095 Samtidigt har satser från HB 86 behållits utan motivering när 

forskning på området finns att tillgå.1096  

 

Nuvarande förslag bör remitteras till en ny arbetsgrupp som tillsammans 

med experter och expertorgan inom teologi, litteratur, språkforskning, 

författare, musik, tonsättare, musikforskning får i uppdrag att under en 
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längre tid, förslagsvis 7 år, förse församlingar med nya alternativ att 

pröva.1097 

 

KHF 2016 är enligt en spontanremiss på många plan ett bakslag för gudstjänstutveckling i 

modern tid.1098 En annan spontanremiss påpekar att enbart för att man betonar vikten av hög 

kvalité och harmoni med kyrkomusikalisk vetenskap, skall detta inte likställas med att vara 

emot amatörmusikers möjlighet till medverkan i en gudstjänst.1099 

 

Liturgi är något som ärvs av tidigare generationer och ges vidare till kommande d.v.s. den 

förenar oss med dem som firat gudstjänst före oss, de som nu firar runtom i världen, men även 

med dem som kommer fira gudstjänst i framtiden.1100 Liturgin blir således församlingarnas 

samhörighet med den världsvida kyrkan.1101 Den uttrycker genom formuleringar och 

gemensamma böner en delaktighet i något större. 

 

Liturgi är inte något vi hittar på varje tid, den byggs sakta över 

århundranden. Den är något vi ärver av dem som gått före och som ska ges 

vidare till kommande generationer som också behöver dess bärande och 

fördjupande funktion.1102 

 

KHF 2016 är dock en distansering från den världsvida kyrkan.1103 En kyrkohandbok handlar 

ej om vad som är ”inne” just nu, varken teologiskt, liturgiskt eller musikaliskt.  

  Ofärdig sammanblandning, förvirrande terminologilaboration 

och teologiska innehållsförändringar 
Det är av vikt att förslaget inte upplevs som oseriöst eller spretigt.1104 KHF 2016 upplevs vara 

ofärdigt, både teologiskt och musikaliskt. 1105 Resultatet av önskan att gå halva vägen var har 

resulterat i någon ”patetisk kvasi-gregoriansk” d.v.s. ingendera. Kungl. Vitterhetsakademin 

opponerar sig även de emot hopblandningen.1106  

 

Och ett pastorat skriver i sin spontanremiss: 

 

Flera av förslagen avslöjar brist på medvetenhet. Olika genrer blandas. 1107  

  

Den eftersträvade förenklingen påtalas ha resulterat i ett utraderande av alla utmaningar.1108 

Det har kapats och förkortats här och var, klippts och klistrats i revideringarna från KHF 

2012.  
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Skall man tänka sig att en ny kyrkohandbok har en livslängd på ca trettio år 

bör man göra sig besväret att underbygga förslaget med så mycket 

genomarbetat material som det bara är möjligt, då tycker jag nuvarande är 

under all kritik då det i mångt och mycket liknar ett hastverk.1109 

 

I en spontanremiss uttrycks uppskattning av variation samt att denne är medveten om att 

mycket i KHF 2016 inte kommer stå sig i 900 år.1110  

 

När det kommer till liturgiska partier påpekas att begreppslaborationen i KHF 2016 är 

förivrande.1111 Det saknas konsekventhet. Antigen önskas att de latinska och grekiska 

termerna brukas rakt igenom, eller de etablerade svenska. Då skapas en igenkännande bortom 

tid och rum. Eller så väljer man att bruka båda två, konsekvent genom hela kyrkohandboken. 

Vid användandet av de latinska och grekiska termerna sker en förening med den världsvida 

kyrkan, något som borde ses extra relevant för Svenska kyrkan i en tid med många 

asylsökande.1112  

Att liturgiska texter finns på latin kan således även få en pedagogisk funktion, de blir ett 

medel för att överbygga språk- och kulturbarriärer.1113 Kungliga Vitterhetsakademin skriver i 

sin spontanremiss, med hänvisning till kommentarsdelen till KHF 2016, att latinska 

benämningar kommit att få allt större betydelse i inte minst mångkulturella församlingar.1114 

Igenkännandefaktorn är viktig. Svenska kyrkan har fortfarande mycket gemensamt med den 

världsvida kyrkan, och även den som inte behärskar latin eller grekiska kan de förstå 

innebörden av t.ex. kyrie.1115 Det är inte nuvarande begrepp i HB 86 som är problematiska 

utan de innehållsmässiga förändringar som gjorts. 

 

Men det är ej enbart begreppsförvirring som påtalas i spontanremisserna utan även att vissa 

texter i de (sjunga) liturgiska partierna nu ändrats att dess ursprungliga innebörd gått 

förlorad.1116 Revideringarna beskrivs överlag som märkliga. Kyrie, Gloria, Agnus Dei och 

Sanctus skall inte förvanskas då vi delar dem med den världsvida kyrkan.1117 Dessa kan inte 

innehållsmässigt ändras hursomhelst för förnyelsens skull. Brottet med den världsvida kyrkan 

och kyrkohistoria är återkommande i synpunkterna på de olika liturgiska partierna.  

I samband med borttagandet av begreppet Introitus försvinner en urgammal kyrkomusikalisk 

och liturgisk igenkänningsfaktor ur ekumeniskt perspektiv.1118 En spontanremiss beskriver 

borttagandet som förfärligt.1119 Genom detta tar kyrkan död på en nästintill tusenårig tradition 

                                                                                                                                                                                     
1108 KS 2015/1245:120 
1109 KS 2015/1245:211 
1110 KS 2015/1245:147 
1111 KS 2015/1245:49, KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:119, KS 2015/1245:130, KS 2015/1245:137, KS 

2015/1245:157KS 2015/1245:254  
1112 KS 2015/1245:112, KS 2015/1245:130 
1113 KS 2015/1245:112 
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1116 KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:229, KS 2015/1245:210/250 
1117 KS 2015/1245:107 
1118 KS 2015/1245:183 
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som fortfarande är levande i hela landet, och därtill i den världsvida kyrkan. Men det är inte 

enbart introtitus som får kritik. Bl a påpekas hur majoriteten av Agnus Dei, Sanctus, Kyrie 

inom allmänkyrklig praxis och tradition bygger på fastslagna bibelordstexter (se vidare 3. 2. 3 

5 De sjunga liturgiska högmässopartierna.).1120  

  Kyrkoåret 
Kyrkoårets tydliga gestaltning är något som anses saknas i KHF 2016.1121 Den 

kyrkoårsbundna musiken är bärare av mycket, och har även en pedagogisk funktion.1122 

Teologi och musik speglar, inte var för sig, utan tillsammans, de olika händelserna.1123 

I en spontanremiss går att utläsa: 

 

Det bör nog inte låta på samma sätt under fasta som under påsk- och 

pingsttiden eller på Alla helgons dag eller under jultiden. Dessutom behövs 

musik som uppfattas som icke tidsbunden och som håller för att sjungas 

många gånger.1124 

 

Bl.a. vittnar spontanremisserna om en önskan om ett tydligare och mer mångfacetterat 

adventstema om t ex Guds rike, Kristus som konung mm. För fastans del eftersöks fler s.k. 

fastemotiv tex bön, bot, efterföljelse. Ur kyrkoårsperspektivet saknas allvarsamheten. Detta är 

särskilt tydligt vid kyrkoårets slut.1125 Där har det även blivit en felaktig förskjutning. I HB 86 

uppmanas vi att hålla oss vakna medan detta i KHF 2016 ersatts med att det är Gud som 

vakar. I detta sammanhang lyser evighetsallvaret med sin totala frånvaro skriver en 

spontanremiss.  

De musikaliska skiftningarna riskerar i och med KHF 2016 gå förlorade.1126 Bör det låta lika i 

fastan som på julen? KHF 2016 rymmer vidare en otydlig pedagogik.1127 

 

Det pedagogiska perspektivet, och tillika pastorala, betonas även utifrån barnperspektivet.1128  

En spontanremiss skriver att förslaget rymmer för få liturgiska texter lämpade för barn och 

unga.1129 Till viss del har behovet tagits tillvara i och med gudstjänstmusik D, men nyskrivna 

texter anpassade för riktigt små barn eftersöks. I en annan spontanremiss går att utläsa at KHF 

2016 inte kan tillskrivas några direkta ambitioner att främja barns medverkan till sång.1130 

Hänsynstagande till barn- och unga behöver dock inte per automatik betyda att allt måste 

förkortas eller förenklas.1131  
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Förutom att några böner och inledningsord har tillfogats saknas ett djupare resonemang om 

gudstjänstens och liturgins lärande och traderande utifrån barnperspektivet.1132  

 

När mässa firas med barn och unga behöver man inte utsätta dem för 

plågsamma gudstjänstförsök och märkliga agendor. Barn har lika stor rätt 

som vuxna till en fullständig och fullödig liturgi – och tycks i många fall 

också uppskatta, kanske till och med föredra, det.1133  

 

Ovanstående citerad spontanremiss hänvisar vidare till Stockholms katolska stift som utgivit, 

en, utmärkt nattvardsbön med tillhörande prefation med fokus på barn och unga.1134 

 De sjungna liturgiska högmässopartierna 
I KHF 2016 har Kyrie fått den nya benämningen Kristusrop. Termen är helt klart den som 

flest spontanremisser haft synpunkter på. Nästintill alla som tagit upp Kristusrop förhåller sig 

negativa till den nya benämningen. Både termen och/eller textöversättningen beskrivs som 

olycklig ur flera perspektiv.1135 Bl.a. påpekas att den nya termen urholkar momentets 

betydelse. Inte nog att det grekiska Kyrie är etablerat i hela den världsvida kyrkan dvs 

förändringen är oekumenisk, återkommer beskrivningar såsom ”klåfingrig ändring”, ”banal 

och språklig horrör av värsta slag”, ”hittepåord”, ”ett kyrkligt fikonspråk” och ”löjlig”.  Kungl 

Vitterhetsakademin talar om språklig innovation. Förändringen anses sakna både historisk och 

internationell förankring. I en spontanremiss föreslås att det i så fall är betydligt bättre att 

skriva ut ”Herre förbarma dig”, men vederbörande antar att det faller bort p gr av önskan att 

få bort Herre.  

 

Kristusrop skapar även teologisk otydlighet. Vem är det egentligen som ropar på vem? Vi 

eller Kristus? Och vad är det den som ropar egentligen ropar? Vi kan ju ropa efter 

vadhelst.1136 Syftningsfelet kan bli absurt med tanke på det bibliska ursprunget.1137 Därför blir 

ett av förslagen att ropa till Jesus om lycka långt ifrån vad Kyrie är uttryck för.1138 I en 

kollektivt inskickad spontanremiss går att läsa att ingen förstår vad Kristusrop är för något.1139 

Därtill påtalas att det i församlingen finns en trötthet över att ”utsättas för teologiska 

uppfinningar”. Istället finns önskan att få vila i kyrkans tradition 
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Prästerskapet i vår församling är bestörta över att det anses okej från 

projektledningens håll att helt enkelt uppfinna ord utan folklig eller 

kyrkohistoriska förankring, och sedan i princip ignorera remissvarens 

negativa reaktion. Försvaret för detta är i princip att Kyriet kallades för 

Kristusrop i förslaget 2012.1140 

 

En spontanremiss avviker dock från ovanstående och menar istället att det är en självklarhet 

att jag [spontanremissremittenten] förstår att det är vi som ropar till Kristus.1141  

 

Terminologiändringen innefattar även en innehållsmässig förlust då det i Kyrie finns bön om 

förbarmande som nu går förlorad.1142 Att Herren förbarmat sig är något att ödmjuka sig för. 

Nu framstår benämningen mest som ett dåligt försök att komma ifrån Herre.  

 

Till denna sargade värld behöver vi någon med makt och förmåga att hjälpa 

oss och vi behöver inte oroa oss för den maskulina formen.1143  

 

Även det förenande perspektivet påpekas. Såväl generationer emellan som ekumeniskt1144: 

 

I samband med terrorattacken i Paris gick över Europas kyrkor ett ”Kyrie 

Eleison”, vi såg det återkommande på Facebook, då vi delade detta uttryck 

med varandra.1145  

 

Gloria är ett bibelcitat som traditionellt inleds med citering ur Luk 2:14.1146 Detta återspeglas 

inte i förslaget. I Lovsång 8 är den bibliska förankringen svag.1147 Förslagen bör vara 

bibelförankrade och igenkännande genom änglarnas ord ”Ära åt Gud i höjden…...”1148 Vissa 

laudamusalternativ kan i nuläget inte anses trinitariska. Möjligen, i bästa fall, kan de förstås 

trinitariskt men de uttrycker inte en trinitarisk tro.1149 Kyrkan skall väl inte bjuda in till 

irrläror?  En spontanremiss påtalar dock att möjlighet att byta ut han mot Gud finns.1150 

Vidare är Gloria och Laudamus en teologisk sammanhållen text, vilken inte gärna bör 

ersättas. Den är en av de äldst gemensamt bevarade liturgiska texterna för öst och väst.1151 

I ett av laudamusalternativen återfinns den olyckliga formuleringen; ”Dog på korset men fick 

liv och lever än”.1152 Formuleringen får det att låta som allt var en olyckshändelse. Ett 

Laudamus med trinitarisk text uppbyggd som hymn likt Allena Gud i himmelrik saknas i KHF 

2016.1153 
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En handbok skall inte lämna utrymme för möjligheten att per automatik kunna byta ut Credo 

mot trinitarisk psalm i högmässa och/eller dop.1154 Det kan inte anses förenligt med Svenska 

kyrkans gudstjänsttradition. Några spontanremisser stödjer att Credo i undantagsfall kan utgå, 

en del aldrig.1155 Övervägande anledning hör samman med att en trinitarisk psalm ses som ett 

svagare alternativ.1156 En stiftsstyrelse skriver att om orsaker för uteslutande av Credo 

föreligger kan Mässa/gudstjänstordning brukas istället för högmässa. Styrelsen för Forum för 

prästvigda kvinnor eftersöker en lista på psalmer som kan användas vid de undantagsfall byte 

sker.1157 Detta p.g.a. av att några av de psalmer, vilka i dag brukas istället för Credo, inte är så 

uttalat trinitariska. Här eftersöks tydlighet. 

 

Endast en spontanremiss finner det är utmärkt att Credo kan ersättas av en trinitarisk 

psalm.1158 Och därutöver finns en spontanremiss som istället utropar; ”Skriv om 

trosbekännelsen!”1159   

 

Vem tror att Jesus sitter på Guds högra sida och väntar på att döma levande 

och döda? Vem tror att Jesus var i dödsriket?1160  

 

En olycklig förändring av Offertoriebönen påpekas.1161 Det nuvarande förslaget anses varken 

stå i samklang med Svenska kyrkans bekännelseskrifter eller liturgihistorien.  Offertoriet är en 

praktisk handling. Så som vi bär fram bröd, vin och vatten, så bär var och en fram oss själva 

och sin omvärld. Detta för att helgas.  

Även synpunkter på otydliga beredelseord har inkommit.1162 

 

Sursum corda påtalas ha försämrats i KHF 2016.1163 En del spontanremisser finner det 

gällande vissa alternativ, andra i samtliga. Bl.a. påpekas textmässig urvattning.  De flesta 

synpunkterna berör vad Sursum corda de facto betyder, nämligen ”Upplyft era hjärtan”.1164 

Detta är universell praxis i både öst och väst. Men i KHF 2016 överger Svenska kyrkan denna 

praxis i sin önskan om att uppnå ett alternativ som skall anses icke hierarkiskt mellan Gud och 

människa.1165 Men genom detta försvagas Guds tremendum. ”Upplyft era hjärtan” är både 

mer vedertaget och signalerar även evangeliets status d.v.s. har en teologisk innebörd. Därtill 
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finns en tydlig referens till att församlingen skall ställa sig upp.1166  Inte heller kan själva 

begreppet i sig anses vara direkt svårbegripligt. Att ersätta ”Upplyft era hjärtan” med ”Öppna 

era hjärtan”, innebär mer än en språklig förändring.1167 Genom att riktningen förändras 

förskjuts betydelsen. Den himmelska dimensionen försvagas eller går helt förlorad. En annan 

teologisk förändring är att med liggande förslag blir människan enbart en passiv mottagare 

medan hon tidigare burit fram sig själv.1168  

Sursum corda är vidare den äldsta nattvardsbönen i den apostoliska traditionen (Hippolytos 

nattvardsbön) som även markerade skillnaden mellan eukaristin och agapémåltiden.1169 I en 

spontanremiss ställs frågan varför Svenska kyrkan skall gå sin egen väg från gemenskapen 

med övriga kristna kyrkor i världen?1170  

 

Det finns spontanremisser som påpekar att hela avsnittet från Sumsum corda till 

församlingens Amen bör ses som ett enda sammanhållet moment och ledas av celebrerande 

präst, inte diakon eller lekman.1171 Men i KHF 2016 rycks denna enhet sönder.  

 

När det kommer till Prefationerna anses vissa vara i behov av bearbetning.1172 I vissa 

alternativ är t ex syftet otydligt.1173 En prefation är en tacksägelse över Gud och dennes 

välgärningar, inte över människor eller människors gärningar.1174 Vidare skall musiken bära 

texten.1175 Men i prefationen i serie B genomkomponeras musiken och sedan försöker man 

”skohorna” in en annan text vilket enbart resulterat i ett klumpigt slutresultat.1176  

Vidare påtalas felaktiga teologiska formuleringar. En av dem är ”Därför strålar hela världen i 

uppståndelsens glädje”.1177 Detta är en försämring gentemot nuvarande ”Därför strålar hela 

världen i påskens glädje”. Det kan ses som en petitess men förändringen är stor teologiskt. 

Detta då påskens glädje omfattar hela påsken, från död till liv. Uppståndelsen däremot, är 

enbart den sista delen av påskens skede och vore omöjlig utan det första. Vidare anses 

Prefation Allmän 3 för kort samt att beskrivning av vad Gud gör och gjort för människan 

saknas innehållsmässigt. Vidare möter Gud oss inte i ord, utan i Ordet, Prefation (Allmän 

3).1178  

En spontanremiss uttrycker att prefationerna experimenterar med treenigheten på ett mycket 

olyckligt sätt.1179 

En spontanremiss, som överlag är kritisk till mycket i förslaget, skriver däremot om en 

uppskattning av prefationerna.1180 
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Även Sanctusalternativen har fått kritik.1181 Sett ur svenskt kyrkohistoriskt perspektiv belyses 

att Sanctus haft en stark ställning.1182 Den nedkortning som genomförts i KHF 2016 kan inte 

anses ha teologisk eller liturgisk bakgrund. Syftet verkar enbart handla om att korta ner: ”Det 

skall gå fort att läsa!” 1183  

Traditionellt är Sanctus en kombination av änglarnas lovsång inför Herrens tron och 

folkskarans hyllning till Jesus vid inridandet i Jerusalem.1184 Men i KHF 2016 är det enbart ett 

av fyra alternativ som följer denna traditionella text.1185 Texten i ett Sanctus, och övriga 

liturgiska partier, skall vara bibelförankrad.1186 Och inte heller föreligger orsaker att frångå 

Bibelns ord i detta sammanhang. 

Sanctus 3 kan inte anses vara ett riktigt Sanctus då ”Benedictus qui venit in nomine Domine” 

saknas i texten.1187 Detsamma gäller ”Hosanna in excelsis,”  

Vidare finns synpunkter på att införandet av ”Herre Gud allsmäktig” som alternativ till 

nuvarande ”Herre Gud Sebaot” är att betrakta som direkt olämpligt.1188 Bl.a. påpekas att det 

vore djupt beklagligt om Svenska kyrkan inför ett alternativ som direkt skulle kunna uppfattas 

som en antisemitisk tendens (även om orsaken skulle kunna föreligga annorlunda). Om 

”Herren Sebaot” upplevs som svårbegripligt finns förklaringsmöjlighet, men Sebaot skall 

finnas kvar.1189  

Även Sanctus 4 anses bryta mot hur ett allmänkyrkligt Sanctus bör vara uppbyggt och i serie 

C och D sker en hopblandning med gloria- texten som är förvirrande.1190  En spontanremiss 

upplever att okunskap hos kommittén skiner igenom.1191 

 

Vi vill att sanctus och alla andra mässatserna ska behålla sina ursprungliga 

texter och att vi lämnar andra påhitt därhän.1192  

 

Agnus Dei är en tidlös formulering för alla kyrkor världen över.1193 Den är, och bör förbli, 

bibelförankrad innehållande Johannes döparens ord ”Han som tar bort världens synd” 

(Joh1:29).1194 Utan ett ”Qui tollis pecccata mundi, misere nobis” blir det inte ett fullvärdigt 
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Agnus Dei.1195 Detta gör inte samtliga alternativ i KHF 2016. Symboliken med Jesus som det 

slutliga offerlammet, försoningsoffret, går därmed förlorad. Kvar blir enbart en obegriplig 

bild av ett lamm.1196 I en spontanremiss påpekas att detta fel skulle kunnat undvikas, då det 

faktiskt hör samman med kunskap om kyrklig tradition och teologi.1197 Vissa av ändringarna i 

Agnus Dei- alternativen beskrivs som klåfingriga.1198 Därtill återfinns synpunkter på att flera 

av förslagen i KHF 2016 ligger så långt ifrån bibeltexten att de inte heller kan anses 

ekumeniskt gångbara.1199 Men inte enbart brott mot den världsvida kyrkan påtalas utan även 

gentemot den medeltida traditionen, en tradition som bevarats ända in i våra dagar. 1200 KHF 

2016 innehåller förslag som innebär ett avsevärt och betydande avsteg från den etablerade 

traditionen.   

T ex har frälsningsmotivet i alternativ 4 tagits bort och andra alternativ anses textmässigt 

alldeles för tunna.1201 En spontanremiss skriver att förvisso gillar barn och unga serie D men 

D1 och D2, kräver först en grundlig undervisning om Jesus försoning innan de kan anses 

brukbara.1202 Om inte blir texten helt obegriplig. Vidare bör Agnus Dei vara ett fast moment i 

alla Mässor med hänvisning till BEM- dokumentet.1203  

 

Det är uppseendeväckande att Trons mysterium är borttaget vid nattvard.1204 Mycket av det 

som sker vid nattvarden förblir trots allt ett mysterium.1205 Fler perspektiv och sanningar kring 

nattvarden måste synliggöras i detta trons mysterium. En eventuell rädsla för att detta skall 

kunna förknippas med katolska kyrkans mässofferslära kan inte anses som annat än 

felaktig.1206 Istället handlar det om att knyta ann till den ekumeniska- och den allmänkyrkliga 

ordningen. Trons mysterium är även viktigt för bekräftandet av liturgisk praxis i många av 

landets församlingar.1207 Det finns ingen som helst anledning att Svenska kyrkan försöker 

odla en svenskkyrklig särart.1208 Vidare markerar uttrycket konsekrationen samt blir en tydlig 

signal för församlingens acklamation d.v.s. får en pedagogisk funktion som stärker 

delaktighet.1209 Detta kan ju inte anses främmande för Svenska kyrkans tro, lära eller 

bekännelse.1210  
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En stiftsstyrelse skriver att de är av åsikten att Trons mysterium bör kunna föras in som en 

möjlighet i kommande kyrkohandbok.1211  

 En allmänkyrklig serie behövs i en kyrkohandbok, övrigt bör 

bli tillägg 
Synpunkter finns på att det är tillräckligt med en handbok rymmande en rikstäckande version 

och serie, vilken är tidlös och allmänkyrklig, d.v.s. serie A.1212 Men även denna anses vara i 

behov av bearbetning och kvalitetsgranskning.1213 

En spontanremiss skriver att man välkomnar att göra gudstjänstmusiken fri men att serie A 

bör vara grundläggande och normerande för gudstjänstlivet i Svenska kyrkan.1214 

 

När det kommer till övriga serier påpekas att stora brister finns.1215 Så pass stora att dessa inte 

bör få en särställning som ett införlivande i en kyrkohandbok, de facto, innebär.1216 

Inrättandet av en text och musikbank för det fortsatta liturgiska arbetet är ett återkommande 

förslag.1217  Förslagen som läggs ut bör dock på något sätt kvalitetsgranskats av experter.1218 

Bl.a. önskas fastslagna texter.1219 Utifrån dessa kan sedan ny musik komponeras d.v.s. 

musiken kan släppas fri.1220 

 

Vidare påpekas att det finns mycket bättre befintliga alternativ än det som presenteras i 

serierna B-E.1221 Den tilltänkta nya musiken må varit tänkt som mer lättillgänglig i form av 

”glad, enkel och folklig” men resulterade i knepiga texter och svåra melodier.1222 

 

Men det återfinns även några spontanremisser som uttrycker glädje, eller delvis glädje, över 

B-E serierna och finner att dessa fungerar bra, eller att de ser fram emot att få använda 

dem.1223 Bl.a. går att utläsa i en spontanremiss att kvalitén inte har någon betydelse eftersom 

ingen skada ändå är skedd om musiken inte håller. Då förblir den bara oanvänd. 

  Sammanfattning 
När det kommer till liturgi och liturgisk musik har vissa återkommande synpunkter kunnat 

skönjas. En av dessa är att liturgi och liturgisk musik är ett förkunnande, ett lärande och en 
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levande tillbedjan. Den är ett kulturarv som förenar Svenska kyrkan med den världsvida 

kyrkan i allmänkyrklig tradition och kyrko- och liturgihistorien (där KHF 2016 blir en 

distansering från detta). Liturgi/liturgisk musik kan därav inte ses som en lokal angelägenhet, 

inte heller utgå från vad som är inne just nu. Kyrkoåret levandegör teologin och opponering 

mot den upplevda starka nedtoningen av detta är återkommande.  

Därtill återkommer synpunkter på både nedtonad och felaktig förkunnelse. KHF 2016 har till 

viss del fastnat i någon slags begriplighetens tyranni. Andra synpunkter berör ett ofärdigt 

förslag med felaktiga och ofullständiga sammanblandningar.  

 

Övervägande kan konstateras att återkommande synpunkter gällande liturgin och liturgiska 

partier rör brott mot tradition och den världsvida kyrkan. Detta bl.a. genom teologiska 

tvetydigheter. Men även det pedagogiska inkluderande perspektivet belyses. 

Samtidigt genomsyras spontanremisserna av att det inte är en dikotomi mellan önskan att 

bevara traditionen och nyskapande. Kritiken ligger i att h det ena får ge vika för det andra. 
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3.2.8  De många alternativen och kombinationsmöjligheterna 
 Vad blir Svenska kyrkans gemensamma gudstjänst? 

Utifrån granskat källmaterial finns inget som tyder på något generellt motstånd gentemot en 

kyrkohandbok innehållande olika alternativ. Snarare återkommer synpunkter på att olika 

alternativ behövs för att möjliggöra gestaltandet av olika typer av gudstjänster. Detta särskilt 

med tanke på att Svenska kyrkan idag består av människor med många olika bakgrunder.1224 

Men samtidigt framlyfts att KHF 2016 innehåller alldeles för många alternativ i sig och/eller 

alldeles för många kombinationsmöjligheter1225    

 

En fråga som ställts är hur många alternativ som egentligen behövs för de olika 

momenten?1226 KHF 2016 möjliggör för över 8000 sätt att gestalta en högmässa. Detta i 

jämförelse med de plus 200 i nuvarande HB 86.1227 T ex påpekas att prefationen i liggande 

förslag går att gestalta på 127 olika sätt och det finns 191 kombinationsmöjligheter för sursum 

corda och prefation tillsammans (mot nuvarande 26).  

Alla de olika musiktextförslagen omöjliggör utantilläsning.1228 Och de 13 nattvardsböner 

förslaget innehåller anses för många till antalet, för spretiga, och/eller undermåttliga.1229 

Nattvardsböner bör istället utformas igenkännande.1230 I två spontanremisser påpekas att det 

inte är långa nattvardsböner som behövs utan fullödiga, som utformats igenkännande.1231 

Behövs överhuvudtaget så här många olika alternativ? Detsamma gäller inledningsorden. Det 

kan inte anses nödvändigt med 17 alternativ.1232 Särskilt inte när flera är 

kvalitetsundermåttliga.  

Samtidigt som alternativen anses för många belyses en annan problematik, begränsning. Trots 

ett förslag som rymmer en uppsjö av alternativ riskerar en fastslagen handbok leda till 

svårigheter de gånger då helt andra typer av böner än föreslagna behövs.1233 En församling 

skriver att mitt i alla dessa alternativ finns inte möjligheten att, utan att söka undantag, fira 

särskilt utformade gudstjänster (som ej är huvudgudstjänst) efter de behov som den enskilda 

församlingen kan ha.  

 

Även om intentionen med KHF 2016 legat på att finna en balans mellan valfrihet och 

fastslagenhet riskerar mängden alternativ att påverka igenkännandet negativt. 
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En spontanremiss finner dock många alternativ (inledningsord) gott men att en kommande 

kyrkohandbok bör betona att förslagen ej skall ses normativa utan inspirerande till 

kontextuellt utformade t.ex. hänsyn efter den lokala församlingen.1234 

  Igenkännandet och gudstjänstglädjen 
En av de allra mest frekvent återkommande synpunkterna gällande de många valmöjligheter 

KHF 2016 bereder för rör problematik med igenkännandet och/eller delaktigheten.1235 

Igenkännande bör vara ett grundläggande krav för en kyrkohandbok. Utan detta riskerar det 

förenande och gemensamma gå om intet.1236 Därpå ligger grunden till gudstjänstglädjen. 

Behovet av mer enande gudstjänster påtalas.1237 En huvudgudstjänst som innehåller många 

fasta moment skapar igenkännande och samhörighet med Kristi kyrka på jorden.1238  

Vad blir nu Svenska kyrkans gemensamma gudstjänst? 1239 I en spontanremiss ställs frågan 

om det inte är så att det i KHF 2016 kommer bli mer som skiljer än förenar? Huvudgudstjänst 

bör firas igenkännande, detta i såväl den moderna kyrkan som i den medeltida katedralen.1240 

KHF 2016 återspeglar istället ”alla kan hitta något de tycker om”. Men på bekostnad av vad? 

Igenkännandet?1241 Inte heller underlättas det av det faktum att flera alternativ är mycket 

snarlika varandra. Denna snarlikhet kommer skapa förvirring., en förvirring som redan ägt 

rum.1242 Detta genom revideringarna mellan KHF 2012 och 2016 i t.ex. vissa musikserier.1243 

Ändringarna, såväl text som musikmässigt, har varit minimala och nedkortningar har 

därutöver lett till en ännu tunnare text. 

 

De många olika alternativen och friheten i att utforma en gudstjänst efter egna önskemål 

riskerar innebära att det enda gemensamma i en Svenskkyrklig gudstjänst blir att läsa ur 

bibeln, fira nattvard samt har någon form av inledande och avslutande rit.1244 Den stora 

friheten i gudstjänstutformandet kommer ske på gudstjänstfirarens bekostnad.1245 Det kommer 

bli svårare för besökare att känna igen sig i gudstjänsten bortom hemförsamlingen.  
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Problemet är inte om vi kan känna igen oss i vår egen gudstjänst utan om vi 

kan känna igen oss när vi firar gudstjänst i grannförsamlingen, i en 

församling annanstans i Sverige, eller ute i världen.1246 

 

I dagens samhälle reser och flyttar människor på ett helt annat sätt än tidigare. Av den 

anledningen påtalas att Svenska kyrkan bör värna om möjligheten till igenkännande oavsett 

var i landet man väljer att fira gudstjänst.1247 Konsekvensen av de många olika alternativen är 

att gudstjänstbesökaren istället riskerar känna sig utanför och icke delaktig (exkluderad).1248  

Bl.a. påpekas att det som blir kvar av gemensam delaktighet i slutänden riskerar landa i 

praktiska ting såsom kollektupptagande, procession, textläsning mm, medan den reella, att fira 

Mässa, riskerar gå förlorad då man helt enkelt inte kan följa med i varken text eller musik.1249  

 

Jag har arbetat mycket med konfirmander, ungdomsarbete och gudstjänst. 

Men vad är nyttan att integrera och få dessa ungdomar att känna sig 

delaktiga och hemma i liturgin om de inte känner igen sig någon 

annanstans?1250 

 

En spontanremiss inskickad från en mångkulturell församling med många gudstjänstbesökare 

med begränsad svenska skriver:  

 

Gudstjänsterna i församlingen samlar många människor som har väldigt 

olika bakgrund. Många av dem som kommer talar eller förstår inte svenska 

eller har bristfälliga kunskaper i svenskt språkbruk. Det lever med i 

gudstjänstens struktur och ordning. Därför är igenkänningssignaler viktiga, 

liksom moment på andra språk än svenska. 1251 

 

En annan spontanremiss påpekar att det är anmärkningsvärt att det mångkulturella 

perspektivet faktiskt saknas i ett kyrkohandboksförslag som präglas av inkluderingssyfte.  

Faktum är att gudstjänstfirare i Svenska kyrkan allt mer består av människor med utländsk 

bakgrund (men även dem med särskilda behov).1252 En stor andel av dessa härstammar från 

kristna mellanöstern. I många församlingar har deras gudstjänstdeltagande berikat den lokala 

gudstjänsten. En av anledningarna till att de valt att fira gudstjänst i Svenska kyrkan är 

igenkännandefaktorn i en liturgisk gudstjänst. Även detta borde vara ett starkt skäl till att 

Svenska kyrkan bör värna och förvalta det arv vi har sedan medeltiden.1253 Kanske är det 

lägligt att fördjupa sig i den gemensamma liturgihistoria vi faktiskt är del av?    

 

                                                           
1246 KS2015/1245:221 
1247 KS2015/1245:71 
1248 KS2015/1245:208 
1249 KS2015/1245:203 
1250 KS 2015/1245:201 
1251 KS2015/1245:218 
1252 KS2015/1245:41, KS2015/1245:218 
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Men i spontanremisserna påpekas inte enbart problem som kan uppstå för den som rör sig 

mellan olika församlingar utan även inom en och samma församling.1254  Färre alternativ 

skulle istället kunna ge större stabilitet. Det skulle även bereda möjlighet för sporadiska 

gudstjänstbesökare att känna igen sig och regelbundenhet till de som regelbundet firar 

gudstjänst.1255 Här kan jämföras med katolska kyrkans Missale som är ett och samma världen 

över, utan att loka variationer hindras.  

 

Men även arbetsmiljömässigt påtalas problemkomplex. En kyrkomusiker skriver:  

 

Jag har medlidande för alla stackars präster som snart måste lära sig 

mängder av ny liturgisk musik. Tänk om man tjänstgöra i ett stort pastorat 

med Serie A på förmiddagen, en annan kl. 15 och en annan kl. 18 … 

Stackars människor. Alla präster har inte som största kallelse att var liturger, 

vissa är duktiga själavårdare eller utmärkta predikanter. Det ska vi tacka Gud 

för att lemmarna i vår kyrka är många och rika! 1256 

 

Det är inget fel att en kyrkohandbok innehåller olika alternativ men att som i KHF 2016 ha så 

många alternativ som är så närliggande varandra är bekymmersamt utifrån 

församlingsperspektiv.1257 Korta välkända acklamationer som de som regelbundet besöker en 

gudstjänst kan utantill borde bevaras på ett helt annat sätt än liggande förslag gjort. Nu känns 

det mer som man offrat detta på ”det inklusiva språkets altare”.1258 (Se även 3.2.2.5 

Pastoralteologiskt påverkan.).  

Vissa ändringar upplevs helt omotiverade.1259 Varför fasa ut något som fungerat över tid för 

att ersätta det med en mängd nya alternativ?  Många traditionella texter, t ex inledningsord, är 

klassiska.1260 Textändringarna påverkar delaktigheten negativ.1261 

Frågan är ju hur mycket vi måste röja av det gamla och invanda för att bli 

begripliga och hur moderna ord måste vi använda för att inte bli mossiga. Vi 

menar att kyrkohandbokskommittén har varit för vårdslös i bortplockandet 

av gamla invanda ord och följt de rådande politiska vindarna på ett allt för 

långtgående sätt. Dessutom har en del texter och böner blivit otydliga och 

ibland till och med pekorala och löjliga.1262  

 

Två spontanremisser skriver att nattvardbönerna bör avslutas med Amen.1263 Detta har varit en 

viktig gudstjänsttradition sedan fornkyrkans dagar och så även i luthersk- evangelisk. 

Nattvardsbönens amen är det viktigaste amen i hela högmässan.1264  

                                                           
1254 KS 2015/1245:232 
1255 KS2015/1245:182 
1256 KS2015/1245:170  
1257 KS 2015/1245:107 
1258 KS 2015/1245:221 
1259 KS 2015/1245:176, KS 2015/1245:186 
1260 KS 2015/1245:128 
1261 KS 2015/1245:203 
1262 KS 2015/1245:89 
1263 KS 2015/1245:133 
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Mängden alternativ utifrån igenkännandets betydelse påpekas även utifrån barnperspektivet 

(Se även 3.2.2.5 Pastoralteologiskt påverkan).1265  

Men även synpunkter på att den lokala förankringen är mycket viktigare än att finna 

igenkännande på riksnivå återfinns.1266 Men av spontanremisserna är det enbart tre som tar 

upp detta från en positiv hållning. Motiveringen i en av dessa är att ”det är i den lokala 

församlingen som den kristna moderna myllan har sina rötter”. Det är det lokala som ger 

förutsättning för att möta andliga behov. En annan spontanremiss finner gudstjänsttraditionen 

i hög grad ryms i KHF 2016 och att stort utrymme för lokal delaktighet ges.1267 Förslaget ger 

”i hög grad” uttryck för Svenska kyrkans tro och lära. Det är nödvändigt att ha en 

kyrkohandbok med mångfald och bredd. Den flexibilitet förslaget innehåller är bra.1268 Det 

ger församlingar möjlighet att utveckla sitt eget gudstjänstliv efter sina egna förutsättningar. 

I KMR:s yttrande går att utläsa att förslaget kommer kunna fungera utifrån de lokala 

församlingarnas behov, önskemål och lokal tradition.1269 

 

 Begreppet ordo är otillräckligt, kvalitetssäkring av begrepp och 

fler fasta moment med tydligare anvisningar behövs 
Av de spontanremisser som tar upp den övergripande strukturen välkomnas principiellt det 

grundläggande mönstret Samling, Ordet, Måltiden och Sändningen, samt gemensam ordning 

för huvudgudstjänsten som kan anpassas för olika tillfällen.1270 En av dem som ställer sig 

positiv till detta skriver att det öppnar för gemenskap med den världsvida kyrkan.1271 

Samtidigt återfinns synpunkter på att denna grundstruktur inte är tillräcklig.1272 Bl.a. påpekas 

att begreppet ordo i praktiken är övergivet. Så som det gestaltas i KHF 2016 verkar 

ursprungsdefinitionen ersatts med diffusa skrivningar för gudstjänstens grundläggande 

handlingsmönster. I detta sammanhang eftersöks konkretisering.1273 

 

I en spontanremiss går att utläsa att det inte är i strukturen igenkännandet ligger utan i text och 

musik.1274 Därför anses inte fokus på ordo vara rätt väg att gå. I praktiken kommer inte 

enhetlighet att skapas utan istället riskerar vi landa i tycke och smak. Den goda tanken om fast 

ordning spolieras av de många olika varianterna och dess skriftande teologi. 1275 

                                                                                                                                                                                     
1264 KS 2015/1245:186 
1265 KS 2015/1245:113, KS 2015/1245:150, 2015/1245:155, KS2015/1245:209, KS 2015/1245:232 
1266 KS 2015/1245:80 
1267 KS2015/1245:261 
1268 KS2015/1245:146 
1269 KS2015/1245:149 
1270 KS 2015/1245:50, KS 2015/1245:63, KS 2015/1245:64, KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:134, KS 

2015/1245:138, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:155, KS 2015/1245:181, KS 2015/1245:194, KS 

2015/1245:195, KS 2015/1245:207, KS 2015/1245:223, KS 2015/1245:264 
1271 KS 2015/1245:63 
1272 KS 2015/1245:44, KS 2015/1245:65, KS 2015/1245:139, KS 2015/1245:205 
1273 KS 2015/1245:91 
1274 KS 2015/1245:201 
1275 KS 2015/1245:150 
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Kungl. Vitterhetsakademin skriver att strukturen för högmässan är bra men de övriga 

gudstjänstgrupperna är diffusa med ett innehåll som kan variera kraftigt.1276 En fastare 

reglerad ordning för såväl högmässan, huvudgudstjänst och/eller mässa än det som 

presenteras i KHF 2016 eftersöks.1277 Detta påtalas även önskvärt med hänvisning till BEM- 

dokumentet. 

 

Mängden alternativ KHF 2016 rymmer anses ha resulterat i otydlighet av begreppsdefinition 

och/eller oklarheter i struktur, vad gäller hur och när?1278 En högmässa kan i praktiken komma 

innebära nästintill ”vad som helst”.1279 Här påtalas betydelsen av att även i framtiden kunna 

fira en ”traditionell högmässa” i Svenska kyrkan.1280 Som KHF nu är utformat blir det 

omöjligt att som gudstjänstfirare veta vad en i församlingsbladet utlyst högmässa egentligen 

innebär. En församling skriver i sin spontanremiss att det borde vara givet att besökare ges 

möjlighet att veta vilken typ av gudstjänst de kommer att delta i. Det kan inte anses rimligt att 

den enskilde besökaren i förväg skall behöva undersöka om det t.ex. är en huvudgudstjänst 

som firas eller ej.1281  

Samma begreppsproblematik återfinns vid Mässa.1282 Och ”kortare gudstjänst”, vad innebär 

det?1283 I samtliga av dessa fall eftersöks någon form av kvalitetssäkring av begrepp när 

möjligheten till utformande nu är så brett.  

 

Den otydlighet som nu finns gällande t ex begreppet högmässa beskrivs på intet sätt olösbart. 

Men fler fasta moment än nu föreliggande Samling, Ordet, Måltiden och Sändningen ses som 

erforderliga.1284 Annars riskerar tanken om en sammanhållen gudstjänst spolieras.1285 Detta 

förslag kan inte anses som en god utgångspunkt för att ge Svenska kyrkan en tryggare 

identitet.1286 Istället för att framställa gudstjänsten, t ex högmässan, som en helhet, ges i KHF 

2016 mer sken av att den är något bestående av en mängd olika smådelar.1287 I en 

spontanremiss går att utläsa att hela strukturen känns otydligt, lite som en mängd ”legobitar” 

där man själv bestämmer vilka som önskas användas och vilka som ignoreras. I en annan 

spontanremiss ställs frågan huruvida det enbart är mönster som skall kännas igen?1288 Borde 

det inte även gälla texter och formuleringar?  

                                                           
1276 KS 2015/1245:38 
1277 KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:81, KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:107, KS 

2015/1245:122, KS 2015/1245:144, KS 2015/1245:150KS 2015/1245:165, KS 2015/1245:203 
1278 KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:81, KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:120, KS 

2015/1245:122, KS 2015/1245:139, KS 2015/1245:144, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:165, KS 

2015/1245:176, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:203, KS 2015/1245:233 
1279 KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:91, KS 2015/1245:165 
1280 KS 2015/1245:91 
1281 KS 2015/1245:107 
1282 KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:232 
1283 KS 2015/1245:141 
1284 KS 2015/1245:36, KS 2015/1245:66, KS 2015/1245:81, KS 2015/1245:165 
1285 KS 2015/1245:74, KS 2015/1245:138, KS 2015/1245:150, KS 2015/1245:160, KS 2015/1245:176 
1286 KS 2015/1245:71, KS 2015/1245:182 
1287 KS 2015/1245:23 
1288 KS 2015/1245:182 



160 
 

Flera fasta moment skulle resultera i mindre förvirring. I KHF 2016 är det många moment 

som ”inte måste”, men som kan, vara med.1289 Otydligheten är stor. Ena gången råder förbud, 

andra gången erbjuds mängder av alternativ.1290 KMR skriver i sitt yttrande att anvisningar 

som underlättar planerandet av gudstjänst och flöde måste finnas.1291 Anvisningar om hur 

anpassningar kan göras för tillvaratagande och synliggörande av mångfalden i gudstjänsten är 

något annat som eftersökes.1292 KHF 2016 upplevs faktiskt mer förvirrande än KHF 2012 går 

att utläsa i en spontanremiss.1293  

Inte heller de anvisningar som finns anses konsekventa.1294 Varken för högmässan eller 

kyrkliga handlingar.  I anvisningar för dop av unga eller vuxna, kan tackbönen utgå eller 

ersättas av annan bön, men samtidigt står det ej så i ritualet. Detsamma gäller t ex huruvida 

doptalet av pastoral skäl kan utgå. I anvisningarna går det bra men i ritualet står det som ett 

obligatoriskt moment.  

 

Spretiga gudstjänstordningar riskerar vidare resultera i spretiga gudstjänster.1295 Kanske det 

istället vore bättre att strama upp lite?1296 Redan nu, påpekas att det måste vara störande för 

den gudstjänstfirande församlingen med så täta byten.  I en spontanremiss ställs frågan varför 

en handbok överhuvudtaget skall sanktionera så många olika alternativ.1297 

 

Eftersom frihet att utforma gudstjänsten är så stor, så innebär det inte så 

mycket mer än att vi i Svenska kyrkan skulle läsa ur Bibeln och fira 

nattvard, samt har någon form av inledande respektive avslutande rit. 

Igenkännandets glädje mellan kyrkorna torde ligga på ett annat plan och blir 

genom HBF 156 väsentligt mindre.1298 

 

Faktum är att även de få av spontanremisserna som tydligt ställer sig positiva till mängden 

alternativ ges uttryck för reflektion om att friheten i vissa avseenden är för stor. Bl.a. påpekas 

att det finns både för och nackdelar med många alternativ. Förvisso ger variation stort 

utformningsutrymme, men samtidigt riskerar igenkännandet påverkas negativt.1299  

En stiftsstyrelse skriver i sin spontanremiss att de anser att KHF 2016 bereder ”en god 

ordning” för lokal gestaltning med stor frihet.1300 Strukturen i högmässoordningen i 

kombination med en friare mässa/gudstjänst-ordning är en utmärkt lösning på dilemmat kring 

igenkännande. Men även i denna, överlag positiva spontanremiss, påpekas att 

prefationsalternativen är för många för att fungera väl i den praktiska verkligheten. Det är 

önskvärt att kyrkomötet fastställer att en viss gemensam repertoar skall finnas på riksnivå. 

                                                           
1289 KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:120, KS 2015/1245:176, KS 2015/1245:182, KS 2015/1245:233 
1290 KS 2015/1245:176 
1291 KS 2015/1245:149 
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1296 KS 2015/1245:220 
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Här föreslås den äldre musiken. En annan stiftsstyrelse är inne på samma spår.1301 De påtalar 

att KHF inrymmer grundstrukturen som speglar Svenska kyrkans bekännelse, tro och lära väl 

och att stor lokal utformningsmöjlighet finns, men samtidigt betonas att ett gott omdöme 

kommer att krävas på lokal nivå. Så även ledarskap och rätt kompetens. 

 

KHF 2016 rymmer mängder av alternativ, men samtidigt synes diakonen och/eller 

lekmännens roll i gudstjänsten glömts bort. Frågetecknen eller synpunkter kring dessas roll 

återkommer i spontanremisser.1302 Diakonen är betydelsefull i liturgin.1303 dels synliggöra den 

diakonala dimensionen i gudstjänstlivet, dels för att synliggöra människors utsatthet.1304   

 

Människors nöd bärs in i gudstjänsten genom diakonen i som samtidigt 

hämtar kraft för att gå ut i en trasig värld och igen möta nöden.  Att ansvara 

för och tillsammans med lekmän utforma och leda kyrkans förbön är en 

självklar uppgift för diakonen.1305 

 

Det finns även de som föreslår att diakonen skall kunna hålla i en begravningsgudstjänst.1306 

Detta då begravning inte är ett sakrament. Ett par spontanremisser gläds åt anvisningar till 

lekmanaledd gudstjänst medan en annan påpekar att man inte gillar insmugna förändringar 

såsom att delar av nattvard kan ledas av lekman.1307 

Vidare påpekas även inkonsekvenshet återspeglas i samband med vigselordningen. Hela KHF 

2016 präglas av en uppsjö alternativ, så varför inte då behålla två vigselordningar?1308 

 

Att utforma en gudstjänst utifrån en kyrkohandbok med så många valmöjligheter som KHF 

2016 faktiskt inrymmer ställer ökade krav på liturgiskt kunnande, praktisk kunskap om den 

äldre liturgiska musiken och förtrogenhet med struktur.1309 Den ökade friheten kommer även 

ställa större krav på utbildningsinstitutionerna. I en spontanremiss påtalas att det kommer blir 

essentiellt att blivande kyrkoarbetare är i behov av god kunskap i dessa ämnen.1310 Därför bör 

tillägget 18:6a i KO problematiseras.1311 En stiftsstyrelse skriver att även en problematisering 

av KO 18:3 bör göras. Detta då paragrafen betyder att kyrkohandbokens ordningar inte blir 

obligatorisk vid vardagsgudstjänster, veckomässor eller söndagsgudstjänster som inte är 

huvudgudstjänster (där t ex helt andra nattvardsböner kan brukas, andra ordinariumsånger och 

böner mm). Denna oklarhet är redan nu aktuell i Svenska kyrkan men när därtill ett KHF 

bereder väg för en gudstjänstordning med så stor utökad lokal frihet bör formuleringen av KO 

18:3 omprövas. Detsamma gäller den nya KO formuleringen 18:6a, som talar om en fri 

                                                           
1301 KS 2015/1245:64 
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liturgisk musik. Domkapitlets möjlighet att ur tillsynsperspektiv medverka till igenkännandet 

av gudstjänstsång över församlingsgränser upphör.1312 Genom detta kommer högre krav på 

stiften att ställas som på något sätt kommer behöva främja bruk av en viss gemensam 

repertoar, förslagsvis främst gregoriansk musik. Annars riskerar olikheterna i gudstjänstssång 

mellan de olika församlingarna hämma igenkännandet. Detta påpekande återfinns även i 

andra spontanremisser. Bl.a. ställs frågan om huruvida domkapitlets sakkunniga i 

fortsättningen kommer kunna avgöra huruvida en specifik gudstjänst håller sig inom 

handbokens ramar eller ej med tanke på den stora variationsrikedomen som finns 

representerad i KHF 2016.1313 Utifrån tillsynsperspektiv, och för bevarandet av enheten, 

betonas vikten av att församlingar fullt följer kommande kyrkohandbok i de moment där 

utrymme för egna formuleringar ej ges. Detta då det är dessa moment som kommer vara den 

bärande enheten i det svenskkyrkliga gudstjänstlivet.1314  

  Ett bekännelsedokument som blev en plocklåda?  
Försöket att finna nya formuleringar och därtill många olika alternativ har resulterat i ett 

förslag där innehållet nu spretar åt alla håll.1315 Frågan är om den ens är föreningsbar. Genom 

denna spretighet, rent teologiskt, legitimerar förslaget för helt skilda trostolkningar av kristen 

tro i ett och samma dokument.1316 Kyrkohandboken har tidigare varit ett sammanhållande 

band i Svenska kyrkan. En spontanremiss berör att man inte enbart skall tala om ett yttre 

sammanhållande band utan även ett inre. På det planet riskerar förslaget bryta ner det inre och 

den andliga gemenskapen. Om vi skall vara en trovärdig kyrka måste vi ställa oss frågan: 

Varför är vi här?1317 Vilket budskap är det vi vill förmedla? Vilket evangelium? I en 

spontanremiss går följande att utläsa:  

 

Som det är nu är handboksförslaget spretigt, ohanterligt, svåröverskådligt 

och uppmuntrar i praktiken till handboksbrott.1318  

 

I en spontanremiss lyfts frågan huruvida strategin att skapa en kyrkohandbok med så många 

alternativ som möjligt, för ökad handbokstrohet, kan anses som ett gott vägval?1319 Föreligger 

risk att var präst, musiker och/eller församling bygger en gudstjänst utifrån egna preferenser? 

En konstant återkommande synpunkt i spontanremisserna är att en kyrkohandbok inte är en 

lokal angelägenhet utan skall rymma hela Svenska kyrkan. Den skall vara ett sammanhållande 

band.1320 Med tanke på hur KHF utformats ges istället känslan att strävan ligger på lokala 
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2015/1245:105, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:119, KS 2015/1245:133, KS 2015/1245:138, KS 

2015/1245:150, KS 2015/1245:160, KS 2015/1245:176, KS 2015/1245:194, KS 2015/1245:195, KS 

2015/1245:197, KS 2015/1245:218, KS 2015/1245:228, KS 2015/1245:241 
1316 KS 2015/1245:107 
1317 KS 2015/1245:218 
1318 KS 2015/1245:150 
1319 KS 2015/1245:107 
1320 KS 2015/1245:23, KS 2015/1245:69, KS 2015/1245:107, KS 2015/1245:139, KS 2015/1245:186, KS 

2015/1245:195 
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olikheter.1321 En kyrkohandbok ämnar inte vara ett ”smörgårdsbord” eller en ”plocklåda”.1322 

Alternativen i denna plocklåda påtalas därutöver ibland motsägelsefulla samtidigt som det står 

var och en fritt att välja och vraka.1323  

Det kan ej betraktas som tillräckligt att en kyrkohandbok enbart rymmer det som stämmer 

överens med den enskilde prästens, lokala församlingens eller musikerns önskemål och 

behov.1324 Med det nya förslaget som grund, kommer gudstjänsterna framöver alltmer tendera 

handla om ledarens tycke och smak. Det riskerar kunna bli väldigt prästcentrerat, särskilt med 

tanke på att majoriteten gudstjänstfirare sällan har möjlighet vara med och välja bland t ex 

alternativa formuleringar i ”deras” gudstjänst.1325 Friheten att fira gudstjänst ”som ni vill” blir 

i praktiken ”som ledaren vill”.1326 I detta sammanhang påpekas att den teologi som kommer 

till utryck i gudstjänsten inte skall vara ett uttryck för den enskilde prästens val.1327 I en 

spontanremiss ställs frågan om inte förslaget öppnar för ren och skär godtycklighet.1328 Är det 

på dessa grunder verkligen eftersträvansvärt att ha så många olika variationsmöjligheter?1329 

 

Med KHF 2016 är det möjligt, att genom aktiva val, fira gudstjänst helt utan att nämna 

Jesus.1330 Detta är uppseendeväckande då det, enligt kyrkans lära genom alla tider, är i namnet 

Jesus frälsningen finns. Strävan efter ett öppet språk får inte resultera i ett innehållslöst. 

Detsamma gäller möjligheten att fira gudstjänst utan att omtala Gud som Fader, Son och helig 

Ande.1331 I en spontanremiss går att utläsa att det blir möjligt att tidigare nödvändiga 

dopmotiv nu kan väljas bort.1332 En stiftsstyrelse påtalar att en kyrkohandbok inte i onödan 

bör inbjuda till fritt val av musik vid kyrkliga handlingar utan istället bör gudstjänstkaraktär 

stödjas.1333 Detta gällande samtliga kyrkliga handlingar.  

En församling som prövat de olika dopordningarna skriver däremot att dessa överlag fungerat 

bra och att de erbjudit variationsmöjligheter i såväl texter som böner som kunnat anpassas 

efter behov. 

  Sammanfattning  
Återkommande synpunkter i spontanremisserna kring de många olika 

alternativ/valmöjligheter som återfinns i KHF 2016 är att de dels anses vara för många till 

antalet, dels innehållsmässigt för distinkta (teologiskt och språkligt). Vad hände med den 

gemensamma bekännelsegrunden? Detta påtalas i sin tur få pastoral konsekvens då 

igenkännande är betydelsefullt för både delaktigheten och gudstjänstglädjen, även utifrån 

barnperspektivet. Fler fasta moment skulle eftersöks. Och frågan om vad som egentligen 

                                                           
1321 KS 2015/1245:69, KS 2015/1245:195 
1322 KS 2015/1245:61, KS 2015/1245:71, KS 2015/1245:82, KS 2015/1245:102, KS 2015/1245:105, KS 

2015/1245:107, KS 2015/1245:195, KS 2015/1245:197, KS 2015/1245:228, KS 2015/1245:241 
1323 KS 2015/1245:105, KS 2015/1245:107 
1324 KS2015/1245:66, KS2015/1245:107, KS2015/1245:176, KS2015/1245:183 
1325 KS2015/1245:61 
1326 KS2015/1245:107, KS2015/1245:182 
1327 KS2015/1245:288 
1328 KS2015/1245:182 
1329 KS2015/1245:107, KS2015/1245:182 
1330 KS 2015/1245:119 
1331 KS 2015/1245:107 
1332 KS 2015/1245:182 
1333 KS 2015/1245:139 
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kommer bli Svenska kyrkans framtida gemensamma gudstjänst uttrycks tillsammans med oro 

för brott med den världsvida kyrkan i allmänkyrklig tradition. Ordo anses inte tillräckligt utan 

istället påpekas att KHF öppnar för att eget tycke och smak kan komma att styra gudstjänstens 

utformning. Ord som ”plocklåda” och ”legobitar” används i beskrivning av förslagets 

struktur. Därtill påtalas att en alldeles för stor otydlighet råder. Tydligare riktlinjer om vad 

som gäller (vad är fakultativt och vad är det inte?) skulle behövas. Tillsynsperspektivet är 

något som därför kan bli problematiskt framöver. 
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 Officiella Remissammanställningen 
3.3.1  Inledning 
Utgångspunkten för andra delen av denna masteruppsats bygger på resultatet i 

undersökningens första. Det är utifrån de återkommande synpunkterna i spontanremisserna 

svaren på frågeställningarna; Hur återges de innehållsmässiga synpunkterna utifrån 

ovanstående frågeställningar i OR? och Vilka likheter och skillnader återfinns mellan 

spontanremissernas kommentarer och OR? kommer att sökas. 

 

För att underlätta läsningen ämnas, i görligaste mån, rubriksättningen vara tematiskt liknande 

den som återfinns i del 1. Samtidigt skall påpekas att även här kommer de olika 

undersökningsområdena vara intimt sammanvävda varpå absolut tematisk uppdelning ej blir 

realiserbar.  

Då denna undersökningsdel omfångsmässigt är betydligt mindre kommer enbart en 

avslutande sammanfattning finnas.  

3.3.2  Processen 
Återkommande synpunkter i spontanremisserna gällande processen är att det är i denna 

grundproblemet med hela KHF 2016 bör sökas. I detta avsnitt presenteras hur de 

spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter återges i Officiella Remissammanställningen 

(OR). 

  Remissvarsbearbetningen och enkätfrågornas utformning 

OR inleder med en redogörelse för hur remissbearbetningen genomförts.1334 Bl.a. återges att 

skilda grupper arbetat med olika delar av remissvaren. När det kommer till den musikaliska 

delen har sakkunniga inom kyrkomusik tillsammans med projektledningen, Jonas Bromander 

(docent i religionssociologi) och analysenheten studerat den statistiska analysen och det 

kodade materialet. Samma tillvägagångssätt har gällt för de teologiska och de språkliga 

delarna. Vidare återges att svaren studerats utifrån både kvalitativ och kvantitativ analys. 

Expertis inom bl.a. religionssociologi har medverkat vid bearbetningen. Frågorna med fasta 

svarsalternativ har behandlats statistiskt utifrån vetenskaplig metodik vid analysenheten på 

kyrkokansliet tillsammans med Jonas Bromander.1335 Remissförsamlingarnas svar har även 

analyserats utifrån huruvida församlingen tidigare varit försöksförsamling eller ej. Därtill har 

stiftstillhörighet och tätort beaktats. 

När det kommer till frisvar, bifogade bilagor och separat inskickade svar återges att även 

dessa bearbetats med kvalitativ och kvantitativ analysmetod. All text har kodats efter 

fastställd kodlista. Detta har möjliggjort att även skrivna kommentarer blivit del av den 

slutliga analysen. Detsamma gäller spontanremisserna. De har lästs och sammanfattas samt 

kodats av kyrkomusiker och präster bestående av sammanlagt 13 personer.  

 

                                                           
1334 Dnr KS 2015/1245, Ininbergs Sloveig: Remissammanställning om 2016 års kyrkohandboksförslag, Uppsala 

[2016] kyrkokansliet s 1, 8 
1335 KS 2015/1245 s 7-8 
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Av 721 inbjudna kyrkoråd (församlingar) svarade 395.1336 Totalt har 616 svar inkommit. Av 

de 163 spontanremisserna är 26 inskickade av församlingsråd, församlingar i pastorat. 

I OR redogörs att remiss/försöksförsamlingar gett positivare svar än de som inte varit det.1337 

Hur det ser ut gällande spontanremisserna kommenteras ej. 
 

En massiv återkommande kritik i spontanremisserna har rört enkätfrågornas utformning. 

Dessa anses varit alldeles för ledande och inte syftat till undersökande av synpunkter på KHF 

2016 utan på brukbarhet och bekräftande. Detta bekräftas i OR: 

 

I remissen har ett mål varit att få veta i hur hög grad 2016 års 

kyrkohandboksförslags olika alternativ kommer att brukas i 

församlingarna.1338  

 

Vidare återges gällande remissenkätfrågorna följande:  

 

För att få en allsidig belysning av hur de olika remissinstanserna såg på det 

reviderade kyrkohandboksförslaget framställdes olika elektroniska enkäter, 

beroende på instans. Domkapitlen och stiftsstyrelserna fick frågor med fasta 

svarsalternativ och 18 fördjupningsfrågor med frisvar. Frågorna omfattade 

samma områden, men domkapitlens frågor utfick från tillsynsperspektivet 

medan stiftsstyrelsernas frågor utgick från främjande perspektivet. Till 

övriga remissinstanser ställdes också ett antal frisvarsfrågor. De kyrkoråd 

som inte tidigare varit försöksförsamlingar fick besvara en enkät som 

innehöll 74 frågor med fasta svarsalternativ och 3 frisvarsfrågor.1339 

 

I OR påpekas att det ”i en del remissvar”, motsvarande ett 50- tal kyrkoråd, samt ”i andra 

remissvar” funnits kritik mot enkätens utformning samt remisstiden.1340 Synpunkterna gällde 

bl a oprecisa frågeställningar och en alldeles för kort remisstid. Samtidigt återges att det 

funnits frisvarsfrågor vilka varit öppna för övergripande eller fria synpunkter som tillsammans 

rymde text motsvarande två A4. Även möjlighet att sända in en särskild bilaga har funnits.1341 

Men den påtalade kritiken om att grundutrymmet som lämnats för fria synpunkter varit för 

litet, återges ej.  

  Tillvaratagandet av tidigare inkomna synpunkter och av 

expertkompetens 
Gällande övergripande frågeställningar går i OR att utläsa att det i 2014 års remissvar 

framkommit att det fanns några teologiska perspektiv som specifikt ansågs vara i behov av 

bearbetning.1342 Dit hör förstärkning av treenigheten, eskatologiska perspektivet, kristologin 

                                                           
1336 KS 2015/1245 s 5,9 
1337Med positivare svar avses här att dessa oftare valt alternativet i hög grad eller i ganska hög grad. 

KS 2015/1245 s 14 
1338 KS 2015/1245 s 7 
1339 KS 2015/1245 s 6-7 
1340 KS 2015/1245 s 9 
1341 KS 2015/1245 s 7 
1342 KS 2015/1245 s 13 
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samt skapa en balans i de inomvärldsliga betoningarna. Därtill hade KHF 2012 fått kritik för 

formuleringar gällande synd och skuld, försoningen och kyrkliga handlingarna (främst dopet).  

När det kommer till bearbetningen av denna kritik återges följande:  

 

Revisionen av kyrkohandboken för ett uppföljande förslag 2016 hade att 

beakta dels de ramar som getts med uppdrag för kyrkohandboksrevisionen 

och dels remissresultat 2014.1343 

 

Vidare går i OR att utläsa hur övervägande delen av domkapitel och stiftsstyrelser funnit att 

lyhördhet gentemot inkomna synpunkter varit gällande.1344 T ex påtalas att kvalitén kring tro, 

lära och bekännelse avsevärt förbättrats i KHF 2016. I sammanhanget hänvisas till en 

remissförsamling som finner att teologin överlag blivit bättre samt till en fokusförsamling 

som påpekar tydligare kristologi och trinitetslära.1345 Däremot går i ett avsnitt längre fram i 

OR att läsa att t ex EFS fortfarande finner kristologin svag i förslaget. 

Även kring dopet återges att synpunkter om förbättring inkommit. Här hänvisas till en 

församling som påtalar att den tidigare rytmiska störning i gudstjänsten som KHF 2012 

innehöll nu är betydligt mindre märkbar.1346 Däremot nämns ej hur flera spontanremisser 

påpekat att KHF 2016 förvisso är en förbättring gentemot KHF 2012 men att förbättring inte 

per automatik likställs med ”bra” eller ”bejakande”.  

Flera musikinstanser önskar djupgående bearbetning av Serie A.1347 

 

I spontanremisserna påtalades att med hjälp av sakkunniga och övrig experthjälp hade mycket 

av den kritik gällande bristande kvalité kunnat undvikits. I OR får denna kritik en mycket 

tillbakaskjuten plats. Övervägande av det som går att återkoppla till detta område är tämligen 

utspridda synpunkter gällande t ex stilnivåer i vissa Agnus Dei eller att tre av fyra domkapitel 

och stiftsstyrelser ifrågasätter kvalité på inledningsord 5.1348  I ett kort avslutande kapitel 

återges att synpunkter inkommit gällande forskningsbehov kring äldre liturgisk musik.1349 

Detta påtalas av ”några remissyttranden”, ”vissa församlingar, domkapitel och stiftsstyrelser”. 

 

När det kommer till återkopplingar av Akademiernas synpunkter, t ex Svenska Akademien, 

återges dessa överlag ytterst sammanfattande och utspritt. För den som inte sammanställer 

samtliga kommentarer i OR, fås lätt en bild av att deras synpunkter inte bestått av mer än en 

och annan avslutande kommentar.1350 Vid en sammansättning av synpunkterna utkristalliseras 

hur strävan efter inkluderande formuleringar lett fram till innehållsmässiga förluster, att 

språket måste vara mer förbryllande både litterärt och religiöst, samt att högre tilltro bör sättas 

till äldre församlingsmedlemmars förmåga att lära och förmana yngre. Vidare finns 

synpunkter om platta texter mm. 

                                                           
1343 KS 2015/1245 s 13 
1344 KS 2015/1245 s 15 
1345 KS 2015/1245 s 15 
1346 KS 2015/1245 s 84 
1347 KS 2015/1245 s 35 
1348 KS 2015/1245 s 40, 46 
1349 KS 2015/1245 s 42 
1350 KS 2015/1245 s 24, 46, 108 
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3.3.3  Det inklusiva språket och dess konsekvens 
Undersökningens första del konstaterade att konstant återkommande synpunkter i 

spontanremisserna gällande teologisk konsekvens av det inklusiva språket rörde kvalitets- och 

stilistisk förlust, svag bibelförankring, försvagad och otydlig teologi, påverkan på 

treenighetsläran och människobilden, traditionsbrott och Svenska kyrkan i förhållande till den 

världsvida kyrkan. Allt detta påtalades i sin tur innebära konsekvens för liturgi och pastoral 

omsorg. Nedan följer en presentation av hur dessa synpunkter gestaltats i OR.    

  Mode och trend ord, rädsla för allvarsamheten och vi och dem 
I OR hänvisas inledningsvis till uppdraget, att bearbeta de liturgiska formuleringarna för att 

uppnå ett mer inklusivt språk samt anpassning till Bibel 2000 (se vidare 3.3.3.5 

Bibelförankring och övergripande syn på Tro, bekännelse och lära).1351 Svaren från 

föregående remissomgång (till KHF 2012) rörde bl.a. behov av bearbetning av vissa uttryck. 

T ex att vissa uttryck/ord inte ansågs hållbara över en längre tid (modeord, upprepningar mm), 

behov av förbättring av den språkliga kvalitén och behov av bearbetning av vissa uttryck som 

resulterat i förändrad teologi.  

 

I OR hänvisas till Svenska kyrkans utbildningsinstitut som återger att Per Gunnar Peterssons 

nyskrivna förböner ”uppskattas mycket”.1352 Däremot återges att synpunkter på att de 

förböner namn tillfogats, i samband med dop och vigsel, upplevts konstruerade inkommit. 

 

En tämligen omfattande kritik fanns i spontanremisserna gällande stilistisk förlust och att 

gamla bärande formuleringar bytts ut mot ”mode- och trendord”.1353 I OR nämns denna kritik 

med hur ett domkapitel och stiftsstyrelse påpekar att dessa [modeord] är borttagna samt någon 

enstaka synpunkt om begreppet ”bägare”.  

 

Enstaka församlingar förordar ”kalk” i instiftelseorden medan någon annan 

församling tar upp ”bägare” som finns i förslaget är att föredra.1354  

 

När det kommer till begreppet ”kärlek”, som många spontanremisser fann återkomma alldeles 

för ofta, återfinns i OR en mening kring detta i samband med Tro, bekännelse och lära.1355 

Där återges att synpunkter inkommit på att förslaget innehåller för mycket av ”kärlek och liv” 

på bekostnad av ”efterföljelse och lydnad”. 

En annan återkommande synpunkt i spontanremisserna var påtalande att vissa ändringar mer 

upplevs som en politisk markering, inte teologisk. I OR berörs detta inte mer än att någon 

församling finner det gott att fosterland ersatts av vårt land, medan någon annan är av motsatt 

åsikt.1356  

                                                           
1351 KS 2015/1245 s 22  
1352 KS 2015/1245 s 82-83 
1353 KS 2015/1245 s 23 
1354 KS 2015/1245 s 67 
1355 KS 2015/1245 s 15 
1356 KS 2015/1245 s 60 
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Men överlag postuleras i OR att tidigare kritik tagits i beaktning. Att övervägande 

spontanremisser som påtalat motsatsen, med hänvisning till resultatet, nämns inte.  

 

I spontanremisser betonades att allvarsamheten fått en tillbakaskjuten plats i KHF 2016. Detta 

t ex i samband med begravningsgudstjänst men även i vissa andra böner och texter.  

Konsekvensen blev både teologisk och pastoral. Undvikandet hade resulterat i en för stark 

fokusering på bl a kärlek som i sin tur mynnat ut i en intetsägande teologi.  

I OR återges att denna kritik inkommit, men minimerad. Bl.a. hänvisas till ett remissvar där 

en församling påpekar att det inte är farligt med s.k. ”storord”.1357 

 

I spontanremisserna återfanns även synpunkter på att det i vissa textförslag blivit en för stark 

fokusering på ”vi och dem” men även att förslaget präglades av för stark individualism. I OR 

går att utläsa, med hänvisning till spontanremisserna, att det lätt kan bli fel när man skall be 

”för dom andra”.1358 Detta då man genom bönesättet faktiskt utesluter sig själv och den övriga 

församlingen. Vi behöver i stället be tillsammans. Vi delar samma värld, har ett kollektivt 

ansvar och vi är en del av den världsvida kyrkan. Detta behöver vi påminna oss om. När 

bönen istället blir för ”dom andra” kan det resultera i ett exkluderande istället för ett 

inkluderande. Inte heller bör förringas att de som är på plats, här och nu, även de kan leva i t 

ex utsatthet och därav behöva inkluderas i förbönen.  

Men även synpunkter på att bönerna blivit mer självcentrerade och att detta skulle behöva 

problematiseras har inkommit.1359 Från att en kyrkas förbön fokuserat på att be för andra har 

nu tendensen blivit att tacka och be för sig själv, eller oss själva. 

 

I detta sammanhang överensstämmer de innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna 

med återgivelsen i OR.  

  Vedertagna formuleringar främjar delaktigheten 

En annan återkommande synpunkt i spontanremisserna är borttagandet eller ändringar av 

vedertagna formuleringar, formuleringar vilka tidigare haft en inkluderande, igenkännande 

och sammanbindande funktion (se även 3.3.5.1 Igenkännande). Även det pedagogiska 

perspektivet betonades i spontanremisserna. 

 

OR redogörs för att synpunkter på att t ex ändringarna av acklamationerna inkommit. 

Däremot är återgivelserna mycket minimerad form. Det går att utläsa att ”Herre hör vår bön” 

bör följas av det vedertagna bönesvaret ”Låt vårt rop komma inför dig.”1360 Synpunkter som 

inkommit i sammanhanget är att få vända sig till ”Herren” eller av ”vår Herre” är ett uttryck 

för innerlig gudsrelation. En församling förespråkar att alla böner bör ha samma avslutning.  

Några församlingar, samt några enstaka andra remissinstanser, önskar vidare att båda 

översättningarna av Fader vår skall finnas kvar i begravningssammanhang.1361   

                                                           
1357 KS 2015/1245 s 85 
1358 KS 2015/1245 s 58-89 
13591359 KS 2015/1245 s 58-59 
1360 KS 2015/1245 s 61, 71 
1361 KS 2015/1245 s 109 
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  Inkludering bortom språk och barnperspektivet 
Barnperspektivet var ett av direktiven i framarbetandet med den kommande kyrkohandboken. 

Intentionen i sig, hänsynstagande till barn och ungas behov, har inte i spontanremisserna gått 

att finna någon uttalad kritik emot. Däremot riktas kritik och frågetecken mot resultatet. Bl.a. 

påtalades att mycket av det som gäller arbete med barn och unga i gudstjänst ej går att reglera 

i en kyrkohandbok.  

 

När det kommer till barnkonsekvensanalys har huvudfrågan varit ”Ger 

kyrkohandboksförsalget möjlighet till barns och ungas delaktighet i Den allmänna 

gudstjänsten?”1362 Totalt svarade 317 av 379 församlingar med svarsfördelningen 50 % ”i 

hög” eller i ”ganska hög grad”, 18 % ”i låg grad” och hela 31 % ”varken låg eller hög grad.” 

Detta kommenteras i OR med att flera påpekat att barn och ungas delaktighet i gudstjänst 

faller utanför ramarna för vad en kyrkohandbok kan reglera. Detta överensstämmer med 

spontanremissernas innehåll. I OR återges att synpunkter gällande anpassning för personer 

med funktionsnedsättning inte får göras på ett sådant sätt att det kan uppfattas som en särskild 

anpassning, t ex i formuleringar.1363 Upprepning ses som ett bättre alternativ än växelläsning.   

Vidare går i OR att utläsa att enstaka församlingar finner behov av att barnperspektivet stärks 

vid Bön av förlåtelse.1364 Därtill återfinns synpunkter på att hbtq- personer, socialt utsatta eller 

de med funktionsnedsättning egentligen fortfarande är tämligen osynliggjorda i KHF 2016.1365 

 

I OR lyfts samtidigt fram att flera domkapitel och stiftsstyrelser framhåller positiv åsikt om 

barnperspektivet, bl.a. hur det responsoriala stärkts.1366 Uppsala stiftsstyrelse skriver ”att det 

är bra ur ett barnperspektiv att det nu finns musik (liksom texter) som möjliggör barns 

delaktighet”.  

Samtidigt påpekas att det bland församlingssvaren även finns synpunkter på att 

barnperspektivet är otillräckligt. Spontanremissernas innehåll nämns ej annat än när det gäller 

upprepning. Där återges att någon enstaka spontanremiss påtalat härmning som betydelsefullt 

för dem som inte kan läsa eller har någon form av funktionsnedsättning. 

 

Vidare går i OR att utläsa att synpunkter inkommit på att förenklade texter särskilt anpassade 

för mindre barn är av godo, men påpekar även att för mycket förenkling kan bli just ”för 

förenklat”. Vägledning önskas.  Ett domkapitel och stiftsstyrelse efterlyser fler texter med 

fokus på små barn och två domkapitel och stiftsstyrelser påpekar även att kompletterade texter 

med fokus på barn i begravningssamanhang behövs.1367  

                                                           
1362 KS 2015/1245 s 20-21 
1363 KS 2015/1245 s 20 
1364 KS 2015/1245 s 50 
1365 KS 2015/1245 s 23 
1366 KS 2015/1245 s 33-34 
1367 KS 2015/1245 s 23, 106 
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 Bibelförankring och övergripande syn på Tro, bekännelse och 

lära 

Svag bibelförankring i flera av de föreslagna texterna påtalades i spontanremisserna, så även 

att det inklusiva språket medfört omfattande negativa teologiska konsekvenser (se även 3. 3. 

3. 6 Sakramentsförvaltningen och kyrkliga handlingar och 3. 3. 7 Teologisk mångfald eller 

teologifattighet). Detta i såväl böner som liturgiska partier. I OR återges dessa synpunkter 

invävda i olika områden, något som även varit gällande spontanremisserna. Nedan kommer de 

mest frekventa synpunkterna i spontanremisserna jämföras med OR. 

 

När det kommer till acklamationen: ”Så lyder Bibelns ord”, vilken många spontanremisser 

haft synpunkter på, återges i OR att ”några församlingar”, motsvarande ett tjugotal, riktat 

kritik mot denna.1368 ”Så lyder Guds ord” föredras för betonandet av trosperspektivet. EFS 

och Umeå universitet delar denna ståndpunkt. Samtidigt återges i OR att två församlingar är 

av motsatt åsikt. ”Så lyder Bibelns ord” är en klar förbättring.  

Någon mer specifik återgivelse av spontanremissernas utförliga förklaringar till varför dessa 

föredrar ”Så lyder Herrens/Guds ord”, kan ej skönjas. 

 

Synpunkter på svag bibelförankring har även inkommit samband med inledningsord, bl.a. från 

EFS.1369  

Gällande inkomna kommentarer på bibelcitering i KHF 2016 återges i OR att synpunkter 

finns gällande att det ej anses korrekt att byta ut Jesus mot Gud vid bibelciteringar.1370 

Förvisso är de båda del av treenigheten, men är Fader och Son ekvivalenta så till den grad att 

de inte behöver särskiljas alls?  

 

Vidare går i OR att läsa att ”enstaka röster” önskar större bibelförankring i form av fler 

bibeltexter i samband med begravning. Samtidigt återges att det finns ”andra” som finner 

urvalet bra.1371 Två domkapitel och två stiftsstyrelser skriver att bibelläsningarna behöver 

kompletteras med fokus på barn. T ex vetekornet som dör i jorden men sedan växer upp till 

nytt liv. Gällande vigsel har synpunkter om rädsla för teologisk förlust inkommit, när 

bibeltexterna blir helt valfria.1372 

 

När det kommer till huruvida KHF 2016 återspeglar Svenska kyrkans tro och lära utifrån dess 

bekännelsedokument återfanns i remissenkäten frågan: ”Uttrycker kyrkohandboksförslaget 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära?” Av de totalt 379 inkomna 

remissförsamlingssvaren besvarades frågan av 320.1373 75 % svarade ”i hög grad” eller ”i 

ganska hög grad”, 12 % ”i låg grad” eller ”i ganska låg grad”. 13 % återfanns i alternativet 

”varken i hög eller i låg grad”.1374 I OR återges att ett tjugotal församlingar uttrycker 

                                                           
1368 KS 2015/1245 s 56 
1369 KS 2015/1245 s 47 
1370 KS 2015/1245 s 107 
1371 KS 2015/1245 s 106 
1372 KS 2015/1245 s 101-102 
1373  KS 2015/1245 s 14 
1374 40 % I hög grad, 35 % i ganska hög grad, 13 % varken i hög eller låg grad, 8 % i  ganska låg grad och 4 % i 

låg grad. 
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övergripande kritik mot teologin i KHF 2016.1375 Återkommande synpunkter berör att de 

många olika alternativen i förslaget riskerar leda till att kyrkans lära inte kommer bli enhetlig i 

framtiden. Ett domkapitel påpekar att det saknas teologiska motiveringar i bönerna och ett 

annat domkapitel och en stiftsstyrelse finner flera förböner abstrakta.  

Samtidigt framhålls att andra remisser har positiva synpunkter om brukbarhet utifrån läran 

samt att många synpunkter rör att förslaget förbättrats gentemot KHF 2012. Hänvisning sker 

bl.a. till en församling som skriver att kyrkoårsanknytningen, kristologi, soteriologi och 

trinitarisk teologi blivit tydligare i KHF 2016.1376  

 

I OR lyfts vidare fram att 8 av 12 stift svarat att KHF 2016 ”i hög grad” uttrycker Svenska 

kyrkans tro och bekännelse.1377 Flera av dessa redogör för ett förslag som är välbalanserat 

gällande kristologi, treenighetslära och eskatologi samt vittnar om lyhördhet mot tidigare 

kritik (KHF 2012). Kvalitén har avsevärt förbättrats. Enbart ett domkapitel och stiftsstyrelse 

är av motsatt åsikt och menar att KHF 2016 inte kan ligga till grund för kommande 

kyrkohandbok.1378 Bland de kvarvarande fyra stiften har tre svarat ”i ganska hög grad” och en 

”i låg grad”.  

Vidare återges att synpunkter på svagt teologiskt perspektiv och teologisk oklarhet i vissa 

böner inkommit, så även beskrivningar om fina och uttrycksfulla böner.1379 

 

I OR återges även att synpunkter finns på att vissa formuleringar uttrycker konstaterande så 

till den grad att frågan om kyrkan verkligen har mandat att lova det som står i vissa 

textalternativ väcks.1380 Självfallet kan man t ex be att Jesus Kristus skall öppna porten till det 

eviga livet för alla, men är det teologiskt korrekt att kyrkan per automatik utlovar detta?  

  Synpunkter på det inklusiva språket i sig i samband med 

gudstjänster och kyrkliga handlingar 

Som uppsatsens första del kunnat konstatera har omfattande kritik av det inklusiva språkets 

konsekvens gått att återfinna i spontanremisserna.  

Återgivelsen av synpunkter gällande språket i OR utgår från remissenkätfrågan: ”Hur 

bedömer ni gudstjänstformuleringarnas språk i Den allmänna gudstjänsten (till exempel i 

böner)?” 57 % har svarat ”bra” eller ”ganska bra”, 27 % ”varken bra eller dåligt” och 16 % 

”dåligt” eller ”ganska dåligt”.1381 47 remissförsamlingar avstod att svara så procenten är 

uträknad från 332 svar. Sett till den individuella gruppsvarsfördelningen har 18 % valt svaret 

bra och 39 % alternativet ganska bra. Den näst största gruppen är de som svarat ”varken bra 

eller dåligt”, 27 %. Övrig fördelning var 14 % ”ganska dåligt” och 2 % ”dåligt”.  

 

                                                           
1375 KS 2015/1245 s 15 
1376 KS 2015/1245 s 15 
1377 KS 2015/1245 s 15 
1378 KS 2015/1245 s 15  
1379 KS 2015/1245 s 71 
1380 KS 2015/1245 s 108 
1381 KS 2015/1245 s 22 
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En annan fråga gällande språket återfinns i samband med dopet ”Hur bedömer ni språket i 

dopgudstjänsten (till exempel i böner)?”1382 ”Bra” och ”ganska bra” valdes av 69 % medan 

”dåligt” och ”ganska dåligt” av 12 %. Sett till svarsalternativen separat finns största 

svarsandelen inom alternativet ”ganska bra”, 45 %. Övrig fördelning; 24 % ”bra”, 19 % 

”varken bra eller dåligt”, 8 % ”ganska dåligt” och 3 % ”dåligt”. Svarsfrekvensen var 321 av 

379. 

I samband med dopet går i kommentarsdelen viss överensstämmelse mellan OR och 

spontanremissernas innehåll att finna. I OR återges att synpunkter på platt och konstigt språk 

finns. Inledningsorden är ett sådant exempel.1383 Samtidigt påpekas att även positiva 

synpunkter inkommit. Dessa rör ”nutidsanpassat språk”. Men även att språkliga ändringar 

samtidigt inte får resultera i annan innebörd har inkommit.1384 En församling är av åsikten att 

språket i dopgudstjänsten bör ses över.1385 Det är inte farligt med ”storord.” 

 

Konfirmationsgudstjänstens språk har undersökts genom frågan ”Hur bedömer ni språket i 

konfirmationsgudstjänsten (till exempel böner)?”1386 72 % har svarat ”bra” eller ”ganska bra” 

där största gruppen på 42 % återfinns inom ”ganska bra”. 10 % avgav svaret ”ganska dåligt” 

eller ”dåligt” fördelat på 8 % respektive 2 %. 18 % valde det neurala mittenalternativet och 

svarsfrekvensen var 294 av 379.  

Till de språkliga kommentarerna gällande konfirmationsgudstjänsten har synpunkter på för 

pratiga och klena inledningsord/samlingsord inkommit.1387 Inledningsorden från HB 86 ses 

som ett bättre alternativ. Liknande synpunkter har inkommit i spontanremisser samt från 

Kvinnor i Svenska kyrkan.  

 

Den fjärde övergripande frågan gällande språket i KHF 2016 berör begravningsgudstjänsten. 

På frågan; ”Hur bedömer ni språket i begravningsgudstjänsten (till exempel böner)?”, valde 

82 % ”bra” eller ”ganska bra” medan 5 % valde ”ganska dåligt” eller ”dåligt”.1388 

14 % svarade neutralt. Sett till den exakta fördelningen har 42 % valt ”bra”, 38 % ”ganska 

bra”, 5 % ”ganska dåligt” och 1% ”dåligt”. Även på denna fråga var frånfallet tämligen stort, 

enbart 309 av 379 dvs 72, vilket motsvarar 18%.  

I kommentarsdelen i anslutning till denna fråga redogörs för att Svenska Akademin inkommit 

med synpunkter på språkfel i begravningsbönerna.1389 Bl.a. att vissa meningsbyggnader ej kan 

anses etablerad konstruktion. Denna kritik besvaras i OR med hänvisning till Psaltarpsalm 23 

men även till ”andra litterära referenser”. Vilka dessa andra litterära referenser är finns ingen 

hänvisning till, förutom Gunnar Ekelöfs dikt Ecce Homo (ur Färjesång 1941). Andra 

synpunkter som återges är bl a att ”några få” remissinstanser finner språket för privat i vissa 

                                                           
1382 KS 2015/1245 85 
1383 KS 2015/1245 s 87 
1384 KS 2015/1245 s 85 
1385 KS 2015/1245 s 85, 87 
1386 KS 2015/1245 95 
1387 KS 2015/1245 s 96, 98 
1388 KS 2015/1245 s 106 
1389 KS 2015/1245 s 108 
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böner i begravningssamanhang (begravningsbön 9), samtidigt som andra påpekar att stor 

”närhet och direkthet” finns i samma alternativ. 1390  

 

Även i samband med vigselgudstjänsten återfanns en fråga gällande språket ”Hur bedömer ni 

språket i vigselgudstjänsten (till exempel i böner)?” I OR återges hur 79 % svarat ”bra” eller 

”ganska bra” och 6 % ”dåligt” eller ”ganska dåligt”. Sett till var enskilt svarsalternativ var 

fördelningen 39 % ”bra”, 40 % ”ganska bra”, 4 % ”ganska dåligt” och 2 % ”dåligt”. Även på 

denna fråga var svarsfrånfallet tämligen stort, 72 valde att avstå helt vilket motsvarar 19 %. 

Därtill skall spontanremisserna och övriga remissvar läggas.  

 

Övriga inkomna synpunkter som går att koppla till det inklusiva språket återges utspritt 

genom OR. Överlag påpekas att skillnaderna utifrån vad olika remissvar bedömer som ett väl 

fungerande språk skiljer sig markant.1391 Detta är samstämmigt med resultatet från 

granskningen av spontanremisserna. Bl.a. redogörs i OR att en och samma text kan bedömas 

påfallande dålig men även påfallande bra. Däremot återges ej procenttal eller annan 

hänvisning. Bland spontanremisserna påtalas brister ofta med tydliga konkreta 

exemplifieringar.  

Vidare lyfts i OR fram att många remissinstanser finner en avsevärd språkförbättring från 

KHF 2012 men att vissa förändringssynpunkter finns. Den bilden harmoniserar ej väl med 

spontanremissinnehållet, frånsett att förbättring i sig påtalas. I OR hänvisas bl.a. till ett 

remissvar som påpekar hur 86:ans språk skapade distans och till ett annat remissvar i vilket 

följande går att utläsa:  

 

Det skall vara både enkelt och fullödigt, nutida och hållbart, poetiskt och 

precist. Ofta fungerar det tillfredställande [i förslaget]. Men en del 

formuleringar är inte så hållbara.1392  

 

Därtill konstateras i OR att det finns ”några församlingar” som diskuterar det inklusiva 

språket överlag. Bland dessa finns både kritiska och positiva röster. T ex återges att balansen i 

KHF 2016 anses god och hänvisning sker till ett remissvar som menar att det maskulina ”han” 

bör undvikas då detta ger ”intrycket av att Guds naturliga kön trots allt är manligt!”1393 

Motsatta åsikter finns dock, t ex att det blir för mycket upprepning av Gud (se vidare 3. 2. 2. 3 

Det inklusiva språkets påverkan på treenighet).1394  

En församling finner att hela förslaget fortfarande är riktat till kärnfamiljer i vit 

medelklass.1395  

 

Svenska Akademiens remissvar är något flera spontanremisser återkopplar till utifrån att de 

ställer sig bakom deras utlåtande. Även OR hänvisar till detta remissvar. Bl.a. går att utläsa att 

Akademien påpekar att strävan efter inkluderande formuleringar lett till innehållsliga 

                                                           
1390 KS 2015/1245 s 108 
1391 KS 2015/1245 s 23 
1392 KS 2015/1245 s 23 
1393 KS 2015/1245 s 23 
1394 KS 2015/1245 46 
1395 KS 2015/1245 23 
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förluster.1396 Det religiösa språket måste, på samma sätt som det litterära, tillåtas vara 

förbryllande samt att förslaget bör präglas av ”mindre ängslan och mer oförvägenhet.” 

Akademien är inte ensamma med att komma med kritik på språket. Johannelunds teologiska 

högskola uttrycker kritiskhet mot det inklusiva språket.1397 Förbundet för kristen humanism 

finner det däremot övervägande bra men att det utifrån barn- och ungdomsperspektiv känns 

aningen föråldrat. Svenska kyrkans unga är ej av den åsikten utan fastslår att både 

vardaglighet och högtidlighet ryms. Vidare återges att majoriteten domkapitel och 

stiftsstyrelser till övervägande del bejakar språket i KHF 2016. Bl a hänvisar OR till remissvar 

som talar om möjliggörande för ovana gudstjänstbesökare samt att de tidigare mode- och 

trendorden tagits bort. Några domkapitel och stiftsstyrelser finner att ojämlikheter i språket 

förekommer men överlag fungerar språket väl ur främjandeperspektivet.1398 Ett domkapitel är 

kritiskt och finner behov av ett rejält omtag. Det ”saknas böner att växa med”. Bräcke diakoni 

betonar istället gott språk i förbönerna.1399 Det beskrivs som varierande, både högtidligt och 

vardagligt och i OR får vi även ta del av hur andra skriver att vissa alternativ t ex förbön 1 är 

”bra och rytmisk” textmässigt. Någon enstaka församling ser dock språket, till viss del, som 

”orytmiskt och korthugget” eller att ”mustigare språk” behövs i bönerna. Övriga kritiska 

synpunkter återges väldigt utspritt och förbigående i kommentarer som att någon enstaka 

församling påpekat viss otydlighet i texter, att förbönerna har tendens av ett ”vi och dom 

perspektiv” samt att synpunkter på språklig försämring gentemot HB 86 finns.1400 I samband 

med språk i evangelieformuleringar påtalas att dessa ”tycks ha stöd” då kommentarerna kring 

dem är få.1401 

  Sakramentsförvaltningen  
I spontanremisserna återkom, som nämnts i tidigare avsnitt, omfattande synpunkter på att det 

inklusiva språket fått konsekvenser för teologin, något som bl a kommit att påverka 

sakramentsförvaltningen negativt. Då dop och nattvard är Svenska kyrkans sakrament 

påtalades vikten av att inga teologiska tveksamheter får förekomma i samband med dessa. När 

det gäller dopgudstjänsten fann många spontanremisser förbättring gentemot KHF 2012 men 

samtidigt var ändringarna otillfredsställande. Dopteologin påtalades fortfarande luddig 

och/eller bristfällig. 

 

En av huvudfrågorna i remissenkäten gällande dopgudstjänsten utgick från brukarperspektivet 

”Ger ordningen för dopgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att fira 

dopgudstjänst på det sätt ni skulle vilja?”1402 Denna fråga undersöker ej synpunkter på 

dopgudstjänstordningen i sig. Den andra frågan; ”Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära kommer till uttryck i dopgudstjänsten i kyrkohandboksförsalget 2017?” 

                                                           
1396 KS 2015/1245 s 24 
1397 KS 2015/1245 s 24 
1398 KS 2015/1245 s 23-24, 58 
1399 KS 2015/1245 s 58-59 
1400 KS 2015/1245 s 58-59 
1401 KS 2015/1245 s 56 
1402 KS 2015/1245 s 83 

310 av 379 har besvarat frågan. 75% har svarat i hög eller i ganska hög grad, 15% varken eller och 10% I låg 

eller i ganska lång grad.  
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ger bättre insikt.1403 37 % svarade ”bra” medan nästan lika många nöjde sig med ”ganska bra” 

36 %, 11 % valde alternativet ”varken dåligt eller bra” och 12 % ”ganska dåligt”. 3 % svarade 

”dåligt”. Därtill har 56 valt att inte svara alls (323 av 379). Spontanremissernas svar 

tillkommer.  

 

När det kommer till de innehållsmässiga synpunktsåtergivelserna återges att positiva men 

även några kritiska synpunkter inkommit. Ett svar citeras i OR:  

 

Vi är lite fundersamma på teologin i dopet utifrån att man skulle kunna välja 

alternativ rakt igenom gudstjänsten som gör att central teologi nästan inte 

finns med, som t ex förlåtelsen. Vi tycker att man bör se igenom ordningen 

så att det rakt igenom genomsyras av dopets teologi.1404 

 

Vidare återges att ett pastorat är av åsikten att Svenska kyrkan inte riktigt gjort upp med sin 

dopteologi.1405 Förslagen till inledningsorden är alldeles för uppstyltade och pastoratet 

kommer använda egna inledningsord. En annan församling påpekar felaktighet i meningen; ”I 

dopet görs ingen skillnad…[…].”. Detta kan inte anses som ett grundläggande dopmotiv i 

Svenska kyrkan. Teologiskt har dopet visst betydelse. Några församlingar samt en 

stiftsstyrelse och ett domkapitel föredrar inledningsord från HB 86 med förklaringen att i 

dessa tydliggörs dopets teologi. 

En annan formulering som synpunkter inkommit på är ”Gud vill leva i gemenskap med 

oss”.1406 Även denna påtalas ha resulterat i teologisk konsekvens. Den förmedlar att Gud är 

den som står utanför gemenskapen och vill komma in. Formuleringen i HB 86 påtalas vara 

mycket mer teologiskt korrekt ”Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom”. 

 

Ett domkapitel skriver att dopgudstjänsten blivit bra i förhållande till Svenska kyrkans lära, 

bekännelse och tro.1407 Den omarbetade formen fungerar. En kort kommentar ges i OR över 

att fundersamhet över dopets teologi återfinns bland remissvaren.1408 Men i övrigt hänvisas till 

synpunkter om att ”handboksförslaget fungerar bra och det ger en rikare möjlighet till 

variationer av texter och böner”.1409 

 

Gällande de 56 frisvarskommentarerna påtalas att synpunkter på teologisk otydlighet och 

språkliga brister. inkommit1410 Det framgår dock inte, i OR, hur många utan hänvisningar sker 

enbart till ett ”antal församlingar”. T ex återges kritik på att gemenskapshetsmotivet, så 

önskan om återinförande av inledningsord från HB 86. Där är både skapelsemotivet och 

kopplingen till den världsvida kyrkan tydligt. Därtill återges att det i ett remissvar finns en 

                                                           
1403 KS 2015/1245 s 84 
1404 KS 2015/1245 s 85 
1405 KS 2015/1245 s 86-87 
1406 KS 2015/1245 s 87 
1407 KS 2015/1245 s 85 
1408 KS 2015/1245 s 85 
1409 KS 2015/1245 s 84 
1410 KS 2015/1245 s 87 
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önskan om att en befrielsebön istället bör vara en välsignelsebön.1411 Detta då det var just det 

Jesus gjorde, välsignade barnen. Det är också vad vi skall göra; ”Välsigna. Inte befria”. 

 

En återkommande synpunkt i spontanremisserna gäller epikles över dopvattnet. I OR återges 

att en församling finner att de olika dopbönerna har tämligen olika inritning. Det som saknas 

är en dopbön som innehåller alla tre inslagen; ”välsignelse av vattnet, dopkandidat och 

nämnande av syndernas förlåtelse”.1412 I den första saknas välsignelse av vattnet, i den andra 

över dopkandidaten och den tredje har inte med vattenvälsignelse.  

I sammanhanget påtalas även att två domkapitel samt två stiftsstyrelser är av åsikten att det 

tydligt bör uttryckas att Anden först kommer till vattnet genom bönen, därefter till 

dopkandidaten genom själva dophandlingen.  

 

Det förekommer några kommentarer om rädsla för att namnfrågan skall leda till hopblandning 

med namngivningsceremonin.1413  Denna synpunkt återfinns även i en av spontanremisserna.  

 

Ett område där återgivelserna i OR och spontanremisserna mer eller mindre är identiska är 

gällande Dop i krissituation. Både spontanremisserna och OR vittnar om att ordningen i sig 

anses bra. Samtidigt som en del synpunkter har inkommit på saker som kan vara värda att 

tänka på, t ex om inledning ”Barmhärtige Gud” är lämplig vid dessa tillfällen. Detsamma 

gäller formuleringen ”och möter oss med kärlek”. Bönen riskerar bli ”ett slag i ansiktet” för 

den som vill ropa på hjälp i en mycket svår situation.1414 Samma problematik påtalas i 

böneformuleringen ”Du ser våra tårar, vår vanmakt och vrede” i samband med 

begravningsgudstjänst av dödfött barn eller barn som dött i späd ålder.1415 I OR återges att en 

sjukhuspräst påtalar att bönen kan bli exkluderande och skuldbeläggande för den som inte 

upplever dessa känslor. Men inte heller är för ytliga formuleringar bra. En sådan är ”Nu är det 

tomt och sorgligt.” Detta kan inte anses passande att säga till någon som precis förlorat sitt 

barn. Detsamma gäller att något blivit ”annorlunda”. 

 

Ett annat område där tämligen pregnant kritik i spontanremisserna återfinns gäller nattvarden. 

Där påtalas bl a att i ett sakrament får inte teologiska tveksamheter finnas. 

Nattvardsförvaltandet kan ej enbart ses som Svenska kyrkans angelägenhet, utan är även 

något förenande med den världsvida kyrkan. Detta bl.a. genom BEM dokumentet.  

 

I OR har utgångspunkten för undersökandet, och återgivelserna, kring nattvarden legat i 

remissenkätfrågan; ”Ger kyrkohandboksförslagets alternativ när det gäller Nattvardsbön 

möjlighet att utforma gudstjänsten som ni skulle vilja fira den?”1416 50 % av svarade 

remissförsamlingar har valt alternativet ”i hög grad”, 32 % ”i ganska hög grad”, 6 % ”i 

ganska låg grad” och 6 % ”i låg grad”. 7 % ”varken i hög eller i låg grad”. Detta ger resultatet 

                                                           
1411 KS 2015/1245 s 89-90 
1412 KS 2015/1245 s 91 
1413 KS 2015/1245 s 87 
1414 KS 2015/1245 s 61 
1415 KS 2015/1245 s 110 
1416 KS 2015/1245 s 66 
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82 % i någon form av positivt svar och 11 % nekande.  334 av 379 svarade d.v.s. 45 avstod 

från att svara på en fråga som rör ett av Svenska kyrkans sakrament. Kommentar till detta 

frånfall återges ej. 

I remissenkäten återfanns en annan fråga gällande nattvarden. Den handlade om vilka 

nattvardsböner församlingarna kommer att använda, men berör ej kontinuitet.1417 Det är stor 

skillnad mellan en gång per år och kontinuerligt återkommande. 
 

När det kommer till kommentarsdelen kring nattvarden återges att omkring 20 % av 379 

församlingar (cirka 75 stycken) haft synpunkter på antigen nattvardsbönerna som helhet, eller 

någon enskild specifik bön.1418 I OR hänvisas till att epikles utretts i 

kyrkohandboksrevisionen. I denna utredning har BEM haft betydelse, så även utredningar 

genomförda av läronämnden, kyrkomötets svar på BEM- dokumentet och 

läronämndsuttalanden. Vidare går att utläsa att flera stift tar upp de positiva förändringarna 

som gjorts kring måltiden.1419  
 

Utifrån detta har konstaterats att bönen om Anden (epiklesen) vanligen finns 

explicit formulerad i nattvardsbönerna. Svenska kyrkan har samtidigt i sitt 

svar på BEM-dokumentet framhållit att en sådan bön kan vara antydd eller 

underförstådd och att centrum för nattvarden är Kristi löfte. Inom 

kyrkohandboksförslaget 2016 gjordes i revisionsarbetet utifrån detta 

bedömningen att nattvardsmotiv som utvecklas i BEM ändå kunde stärkas, 

varför några nattvardsböner bearbetades.1420  

 

I övrigt återges att ”en grupp på knappt 10 % av alla församlingar” är av åsikten att epikles 

borde förstärkas eller utvecklas.1421 EFS och ”andra remissvar” delar denna åsikt. Flertalet av 

dessa refererar eller relaterar till BEM, att rekommendationerna däri borde tagits tillvara mer. 

Dessa synpunkter delas även av vissa domkapitel.  

Vidare går att utläsa att ”enstaka församlingar” önskar förstärkning av anamnes och doxologi, 

medan ett domkapitel och stiftsstyrelse talar om ”avsevärda förbättringar av epikles och 

doxologi” .1422  De bearbetningar som genomförts har tillvaratagit BEM. Därtill återges att det 

finns församlingar som vittnar om god bredd i nattvardsbönerna.  

 

Vikten av realpresens är något annat återkommande i spontanremisserna. I OR 

sammanfattas detta med:  

 

Några församlingar skriver att det finns en bra bredd i nattvardsbönerna. 

Enstaka andra församlingar tar upp att beskrivningar av att realpresens är 

otydlig i vissa böner och man relaterar detta till ett resonemang om 

bekännelse och lära.1423  

                                                           
1417 KS 2015/1245 s 66 
1418 KS 2015/1245 s 66-67 
1419 KS 2015/1245 s 64 
1420 KS 2015/1245 s 67 
1421 KS 2015/1245 s 67 
1422 KS 2015/1245 s 67 
1423 KS 2015/1245 s 67 
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Ett domkapitel och en stiftsstyrelse vittnar om tillvaratagande av BEM och att beaktande av 

den kristna gemenskapen gestaltas i KHF 2016. Andra synpunkter som återges är att ”någon 

församling”, samt Linköping Universitet önskar att alla böner tydliggör att gåvorna inte är 

Kristi kropp och blod före instiftelseorden.1424 Liknande synpunkter återfinns gällande 

brödsbrytelsen. Det finns alternativ i KHF 2016 som signalerar att vi redan har gemenskap 

med Kristi kropp genom dopet. 

 Konfirmations-, vigsel-och begravningsgudstjänst 
När det kommer till konfirmationsgudstjänsten ser svarsfrekvensen på frågan ”Hur bedömer 

ni teologin i konfirmationsgudstjänsten?” ut enligt följande: 37 % ”bra”, 30 % ”ganska bra” 

mot de 9 % som valt alternativet ”ganska bra” och de 4 % som svarat ”dåligt”.1425 En 

tämligen stor grupp valde dock ”varken bra eller dåligt”, 20 %. Vid grupperingen blir 

presentationen positiva 67 % mot 13 % negativa. Svarsfrekvensen var nere på 289 (av 379) 

vilket innebär att på 24 % av remissinstanserna valt att avstå från att svara på frågan. Detta 

frånfall kommenteras ej i OR. Utöver denna grupp tillkommer spontanremisserna och övriga 

remissvar där de förstnämndas synpunkter helt saknas i sammanhanget.  

 

Den i särklass mest frekventa synpunkt gällande konfirmationsgudstjänsten bland 

spontanremisserna är konfirmandfrågan; ”Vill ni konfirmeras?” Den anses inte som ett 

fullgott eller ersättningsbart alternativ för nuvarande ”Detta är den tro ni……”  

I OR återges bakgrunden till denna fråga.1426 Bl.a. hänvisas till konfirmandriktlinjerna vilka 

under en längre tid pekat på att nuvarande konfirmandfråga anses alltför krävande för en 15 

åring att kunna besvara. Vidare går i OR att utläsa att synpunkterna på denna fråga är väldigt 

varierande. En del finner den nya frågan bra, andra inte. En fokusförsamling med inriktning 

mot kyrkliga handlingar skriver:  

 

Det går inte för den enskilde konfirmanden att svara ja – eller kanske- eller 

delvis. Kan skapa onödig vånda och inre samvetskval hos den enskilde 

konfirmanden att hon/han inte varit 100 %  ärlig. 1427  

 

Vidare framhålls att sex domkapitel och stiftsstyrelser förhåller sig positiva till ändringen.1428 

Hänvisningar till remissvar som uttrycker att den nya konfirmandfrågan anses bra finns, samt 

att frågan väl relaterar till beskrivning av vad konfirmationsgudstjänsten innebär. Ett pastorat 

skriver: 

 

Frågan: ”vill ni konfirmeras” är välfunnen. Inledningsordet har först 

definierat konfirmationens innehåll, med slutorden ´kallade att vara Jesu 

                                                           
1424 KS 2015/1245 s 68 
1425 KS 2015/1245 s 95 
1426 KS 2015/1245 s 95 
1427 KS 2015/1245 s 99 
1428 KS 2015/1245 s 99 
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lärjungar´ och därefter ställs en enkel fråga. På denna kan samtliga 

konfirmanden svara Ja, eftersom de alla befinner sig där denna dag.1429  

 

Därtill hänvisas i OR till ett annat pastorat som uttrycker tillfredsställelse över denna 

fråga.1430  

 

När det kommer till mer kritiska synpunkter återges att ett sextiotal kommentarer inkommit 

som dels uttrycker att frågans placering är felaktig, dels att formuleringen rent 

innehållsmässigt inte är nöjaktig.1431 Placeringsmässigt bör den flyttas så att den ligger i 

anslutning till Credo och innehållsmässigt finns undran om en fråga utan tydlig 

bekännelseformulering har något direkt syfte? Att fråga om någon vill konfirmeras ses som 

en platt formulering: ”Att inte våga koppla den till konfirmandernas tro och bekännelse är att 

underskatta konfirmandernas tro”.  

I detta sammanhang nämns även specifikt spontanremisserna. Ett tiotal önskar att frågan 

placeras samt utformas som i HB 86. Denna synpunkt delas även av ”några domkapitel” och 

”några stiftsstyrelser”. Hänvisning till HB 86 återfinns även gällande inledningsorden.1432 

Dessa ses som ett bättre alternativ än de i KHF 2016. Förslagets alternativ påtalas vara både 

teologiskt och språkligt tunna. 

 

Andra synpunkter som återges i OR gäller doppåminnelsen.1433 Bl.a. går att utläsa att många 

är positiva till doppåminnelse i konfirmationsgudstjänsten. Att kunna knyta konfirmationen 

till dopet är något positivt. Denna åsikt delas även av en stiftsstyrelse och ett domkapitel. Av 

dessa finns även de som önskar att detta blev ett fast moment. Hur många exakt, går ej att 

utläsa.  

 

När det kommer till vigsel återfinns i spontanremisserna synpunkter på att vigselgudstjänsten 

i KHF 2016 är teologiskt utarmad samt att möjligheten till att vigas till man och hustru bör 

bibehållas. 

I OR utgår presentationen av inkomna synpunkter från enkätfrågan; ”Ger ordningen för 

vigselgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att fira vigselgudstjänster som 

ni vill?”1434 Noterbart är att enbart 276 av 379 församlingar valt att avge svar. Detta betyder 

att frånfallet är över 100 församlingar, i detta fall 27 %. I remissenkäten återfanns även en 

fråga gällande vilka av inledningsorden som församlingen kommer att använda.1435 Inte heller 

den ger något direkt svar på vad församlingarna tycker om förslagen i sig då frågan inte berör 

hur ofta eller kvalitet. 

 

                                                           
1429 KS 2015/1245 s 100 
1430 KS 2015/1245 s 100 
1431 KS 2015/1245 s 100 
1432 KS 2015/1245 s 98 
1433 KS 2015/1245 s 97 
1434 KS 2015/1245 s 100  

Fördelningen var 45 % i hög grad, 34% i ganska hög grad, 3 % i ganska låg grad och 3 % i låg grad. 
1435 KS 2015/1245 s 102 
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Sett till kommentarsåtergivelserna återges att synpunkter på att möjligheten att även 

fortsättningsvis kunna vigas till man och hustru i Svenska kyrkan inkommit men att ett större 

antal församlingar trots allt finner det positivt att det fr.o.m. nu enbart kommer finnas en 

gemensam vigselordning.1436 Ett 20-tal församlingar, ett domkapitel, en stiftsstyrelse och 

några övriga enstaka instanser önskar två vigselordningar. Bl.a. utifrån motiveringen att det 

finns heterosexuella par som önskar höra att de blir just man och hustru genom vigseln.1437 

Även de som tydligt påpekar ställningstagande för samkönad vigselordning finner att en 

särkönad måste bevaras. EKHO- kristna HBTQ är dock ”oändligt glada över den 

gemensamma ordningen för vigsel oavsett kön”. 1438 

Därtill påpekas att synpunkter på att det finns dem som inte identifierar sig som varken man 

eller kvinna och därav riskerar bli exkluderade av nuvarande formuleringar. Därför bör även 

partner tillföras som alternativ i t ex böner.1439 

 

Gällande det teologiska fanns i remissenkäten frågan; ”Hur bedömer ni teologin i 

vigselgudstjänsten?”1440 Detta ger grupperingsresultatet 75 % positiva (”bra” och ”ganska 

bra”) mot 11 % negativa (”dåligt” och ”ganska dåligt”) med individuell fördelning enligt 

följande; 44 % ”bra”, 31 % ”ganska bra”, 7 % ”ganska dåligt” och 5 % ”dåligt”. 14 % valde 

”varken dåligt eller bra”. Svarsfrekvensen var 292 av 379 d.v.s. frånfallet var 87 vilket 

motsvarar ca 23 %.  

Vidare går i OR att utläsa att en församling uttrycker oro för att teologin riskerar gå förlorad 

när bibeltexterna blir helt valfria.1441 Därtill påpekas att ett tiotal kommenterar kring 

Matteusevangeliets text finns. De flesta är positiva till att texten blir fakultativ.  

EKO-kristna HBTQ önskar att berättelsen om David och Jonathan infogas som förslag till 

bibeltext.1442 Här påpekas vikten av att även samkönade par finner igenkänning i 

vigselgudstjänstens bibeltexter. En församling skriver att de saknar det fina inledningsordet 

från HB 86; ”Inför Guds ansikte är vi samlade”.1443 

 

När det kommer till begravningsgudstjänsten återkom i spontanremisser betoning på att 

teologisk svaghet även riskerar resultera i pastoral konsekvens. Bl.a. eftersöktes tydligare 

förkunnelse samt att evighetsallvaret skulle våga vidröras i större utsträckning. 

 

I OR utgår redovisningen från remissenkätfrågan; ”Ger ordningen för 

begravningsgudstjänsten i kyrkohandboksförslaget 2016 er möjlighet att utforma 

begravningsgudstjänsten som ni skulle vilja?”1444 88 % har valt något av de bejakade 

                                                           
1436 KS 2015/1245 s 101 
1437 KS 2015/1245 s 103 
1438 Det går ej av återgivelsen i OR med säkerhet att utläsa om citatet innefattar synpunkten att den refererar till 

att det är gott att särkönad vigselordningen ej längre finns kvar eller enbart att en vigselordning oavsett kön 

finns. Detta då kommentaren inte står i direkt anslutning till övriga kommentarer. 
1439 KS 2015/1245 s 103 
1440 KS 2015/1245 s 101 
1441 KS 2015/1245 s 101-102 
1442 KS 2015/1245 s 100 
1443 KS 2015/1245 s 103 
1444 Svarsfördelningen var: 53 % i hög grad, 3 5% i ganska hög grad, 2 % i ganska låg grad. Ingen besvarade i 

låg grad men däremot 10 % varken i låg eller i hög grad. 
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alternativen ”i hög grad” eller ”i ganska hög grad”. Nästan nio av tio remissvar vittnar om 

möjlighet att fira begravningsgudstjänsten som de vill. Svarsfrånfallet i är 72, vilket motsvarar 

ca 19 %. Frågan ger dock inte svar på annat än brukarmöjlighet. Den andra remissenkätfrågan 

av mer övergripande karaktär svarar bättre upp mot detta; ”Hur bedömer ni teologin i 

begravningssamanhang?”1445 Den sammanslagna svarsfördelningen var: 82 % ”bra” eller 

”ganska bra” och 5 % dåligt eller ganska dåligt. 13 % svarade neutralt, varken bra eller dåligt. 

Sett till individuell gruppfördelning såg det ut enligt följande: 48 % ”bra”, 34 % ”ganska bra”, 

4 % ”ganska dåligt” och 1 % ”dåligt”. Frånfallet var 76 vilket motsvarar ca 20 %. Detta 

kommenteras ej. Utöver denna fördelning skall spontanremisser och övriga remissvar läggas, 

något som inte tydliggörs i OR. 

 

När det kommer till synpunktsåtergivelser går att utläsa att otydlighet gällande det kristna 

hoppet om evigt liv i vissa av förslagets texter påtalas.1446 T ex finner ”några församlingar” 

det bristfälligt att ”vår Frälsare” inte längre finns med vid överlåtelse. EFS och Oasrörelsen 

delar uppfattningen. Ett remissvar påtalar att nedtoning av detta centrala budskap resulterar i 

otydligt fokus och att riktningen i förkunnelsen förändras. Jesus som frälsare är kristen tro 

och något vi inte bör överge.  

Även synpunkter på att det eskatologiska behöver lyftas fram finns. I OR återges att ”enstaka 

remissinstanser” påpekat detta samt hoppet om evigt liv.1447 Denna bild är överensstämmande 

med spontanremissernas, men i OR ges sken av att det enbart är någon enstaka som är av 

denna åsikt. Slutbönen i en begravningsgudstjänst bör inte kunna formuleras fritt då det 

teologiska innehållet här är så pass essentiellt.1448 Detta skriver en stiftsstyrelse och ett 

domkapitel i sina utlåtanden. 

 

I OR går att utläsa att textrevideringen av gamla begravningsförbönen i allmänhet anses 

lyckad.1449 Någon församling finner att alla tre alternativen bra men den sjungna förbönen 

behöver lyftas fram.1450 Detta då moderniseringen är mycket lyckad. Synpunkter på 

formuleringen ”Hjälp oss att se vår synd, och leva efter din heliga vilja.”, har inkommit1451 

Det som här önskas är ett bibehållande av nuvarande HB 86 formulering; ”Lär oss att 

dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja.” Detsamma gäller formuleringen; 

”Och när vår dödsstund kommer, Gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan” som i KHF 

2016 ersatts av; ”Och när vår dödsstund kommer, Låt oss utan oro få lämna detta livet.” Inte 

heller denna nya formulering anses god, varken ur teologiskt eller själavårdande perspektiv.  

Ett pastorat skriver i sin remiss att förvisso kan saligt skiljas hädan vara svårt att förstå men 

samtidigt har begreppet en mycket vidare innebörd och betydelse än oro. En annan församling 

                                                                                                                                                                                     
KS 2015/1245 s 105 
1445 KS 2015/1245 s 106 
1446 KS 2015/1245 s 106, 108 
1447 KS 2015/1245 s 108 
1448 KS 2015/1245 s 107 
1449 KS 2015/1245 s 82-83 
1450 KS 2015/1245 s 108 
1451 KS 2015/1245 s 108 
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är inne på samma linje. Där skriver man att oro inför döden är legitimt och ingenting någon 

skall behöva skämmas över.1452  

Vidare finns liknande kommentarer på formuleringen; ”O Herre Gud, du som har skapat oss 

och omsluter levande och döda.”1453  

 

I detta sammanhang överensstämmer OR med spontanremisserna rent innehållsmässigt. 

Däremot antalsmässigt, för den som studerat spontanremisserna, är återgivelsen problematisk.  

  Teologisk mångfald eller teologifattighet 
I OR går att utläsa att teologisk mångfald varit en viktig del i framtagandet av en ny 

kyrkohandbok. I spontanremisserna återkom kritik gällande resultatet av detta. Bl.a. ansågs 

den teologiska mångfalden i KHF 2016 resulterat i ett teologifattigt och intetsägande budskap 

samt i en otydlig teologi.  

 

I OR återges att majoriteten av 302 församlingar är av uppfattningen att ”teologisk mångfald 

ryms i förslaget”.1454 Konstaterandet är gjort utifrån remissvarsfrågan; ”Kyrkohandboken ska 

uttrycka teologisk mångfald. Hur bedömer ni gudstjänstordningarnas teologi när det gäller 

teologisk mångfald i Den allmänna gudstjänsten (till exempel i böner)?” Svarsfördelningen 

var enligt följande: 71 % ”bra” eller ”ganska bra”, 12 % ”ganska dåligt” eller ”dåligt”. 17 % 

”varken bra eller dåligt”.1455 Frånfallet var 77. 

 

När det kommer till de innehållsmässiga synpunkterna är dessa nästintill obefintliga i OR. Det 

som går att utläsa är att tidigare försöksförsamlingar svarat positivare utifrån att färre valt 

alternativen ”i låg” eller ”i ganska låg grad”. Samma återkoppling återfinns gällande 

remissenkätfrågan; ”Uttrycker kyrkohandboksförslaget Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära?”1456 Därtill påpekas att skillnader i församlingssvar utifrån stiftstillhörighet finns. Två 

stift nämns vid namn där en fjärdedel respektive 15 % av församlingarna bedömer teologin 

som ”dålig” eller ”ganska dålig”. 

Spontanremissernas detaljerade och problematiserande synpunkter gällande teologisk 

mångfald nämns ej. Inte heller problematisering kring frågeställningsproblematik i 

förhållande till inkomna svar. 

 

Det går att finna viss hänvisning till teologisk mångfald vid något annat ställe i OR. T ex 

hänvisas till Bräcke diakonis remissvar i samband med förbönerna, att de rymmer teologisk 

mångfald samt tro och lära.1457 

  Det inklusiva språkets påverkan på treenigheten 

När det kommer till det inklusiva språkets påverkan på gudsbilden återkom i 

spontanremisserna synpunkter på att KHF 2016 nedtonat Guds tremendum, att förändring i 

                                                           
1452 KS 2015/1245 s 109 
1453 KS 2015/1245 s 108 
1454 KS 2015/1245 s 13 
1455 Bra 30%, 41% Ganska bra, 17%  
1456 KS 2015/1245 s 14 
1457 KS 2015/1245 s 58 
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treenighetsläran skett, att Kristi frälsningsgärning minimerats samt att en alldeles för stor 

fokusering på genus präglade.  

 

I OR berörs synpunkterna kring treenighetsläran och gudsbilden tämligen utspritt. 

Inledningsvis påpekas att flera inledningsord bearbetats utifrån de teologiska, pastorala och 

språkliga synpunkter som inkom för KHF 2012.  

Några ”enstaka remissinstanser” är av åsikten att en gudstjänst explicit bör inledas med ”i 

Fadern, Sonens och den heliga Andes namn.”1458 Att ersätta Fadern med Gud riskerar leda till 

en förändrad treenighetslära.  

En annan hänvisning till inkomna synpunkter på treenigheten återfinns vid bibelciteringar. 

Det skall ej kunna vara möjligt att byta ut Jesus mot Gud.1459 Här hänvisas till en inkommen 

kommentar om att Svenska kyrkan förvisso bekänner treenigheten men att det är ytterst 

tveksamt att Jesus och Gud är ekvivalenta. Bön om förlåtelse 4 anses ej följa bibliskt 

bönemönster då den riktas till andra person i treenighet.1460 

 

Insprängt i en mening, vilken berör positiv respons på förbönsalternativen, går att utläsa att ett 

spontansvar påpekar att Gud beskrivs som skaparen men att skapelsen aldrig fördjupas.1461 

Samma återgivelsesätt återfinns i begravningssammahang. Där nämns att synpunkter på 

otydlighet och sammanblandning av treenigheten återfinns.1462 

 Fader, Son och Helig Ande 

”Enstaka församlingar” skriver att ”Gud” ej bör ersättas med Herre.”1463 Detta i t ex 

Lovsägelsen. Vidare återges i OR att Herre som fast del i församlingssvaret är något som 

önskas av ”flera församlingar” i samband med nattvard.1464 Oasrörelsen tillsammans med 

”enstaka församlingar” saknar Herre i dimensionsorden i samband med kommunionen.  

 

Synpunkter på önskan att få bort maskulina pronomen resulterat i felaktig teologi har 

inkommit. Ett sådant exempel är formuleringen om att ”Gud vill leva i gemenskap med 

oss.”1465  

 

Kritik riktades i spontanremisserna mot att Gud är mor. Denna kritik återges i OR i samband 

med Förbön 4 samt Nattvardsbön 4.1466 Ett domkapitel finner att ändringen ger en kluven och 

antropomorf gudsbild samt ett konstruerat språk. ”Enstaka församlingar” påtalar att 

formuleringen i Förbön 4 bör ändras till ”som en mor” samtidigt som ”enstaka [andra] 

remissvar” uttrycker stöd för formuleringen. Under rubriken nattvardsböner påpekas att 10 

                                                           
1458 KS 2015/1245 s 44 
1459 Denna ändring görs i samband med begravning Joh. 11:25.  
KS 2015/1245 s 107 
1460 2015/1245 s 51 
1461 KS 2015/1245 s 58 
1462 KS 2015/1245 s 107 
1463 KS 2015/1245 s 63 
1464 KS 2015/1245 s 67 
1465 KS 2015/1245 s 87 
1466 KS 2015/1245 s 60, 68 
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församlingar istället förespråkar ”som en mor”. En församling önskar dock istället att 

”mamma och pappa” eller ”far och mor” används. 

 

I spontanremisserna påtalades bl.a. försvagad frälsningsgärningsbetoning i KHF 2016. I OR 

går att läsa att det inkommit synpunkter på svagt kristologiskt perspektiv.1467 I övrigt nämns 

kortfattade kommentarer angående frälsningsgärningen tämligen utspritt. Den återfinns bl.a. i 

samband med Bön om förlåtelse.1468 T ex efterlyser SALT större Kristuscentrering och 

bibelförankring. 

 

Enstaka församlingar menar att fler böner om förlåtelse (liksom 

förlåtelseord) borde relatera till Jesu Kristi frälsningsverk, med uttrycket ’för 

Jesu Kristi skull’.1469 

 

I vissa fall är synpunkterna mer indirekt återgivna t ex att en församling finner att påskens 

drama bagatelliseras i vissa inledningsord.1470   

 

Beträffande tredje person i treenigheten återges i OR att något remissvar berör att den helige 

Ande bör ändras till den heliga Anden i Credo.1471  

 Det inklusiva språkets påverkan på Människobilden 
Ett annat tydligt framträdande mönster i spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter 

gällande det inklusiva språkets påverkan på teologi har gått att koppla till människobilden. 

Återkommande var att förändringar i definitionen av synd, förlåtelse samt att övergången från 

konjunktiv till indikativ riskerar resultera i en ny teologi gällande människan. 
 

Bön om förlåtelse möttes av kritik i spontanremisserna. I OR ligger utgångspunkten för 

redogörelsen kring inkomna synpunkter överlag i remissenkätfrågorna om huruvida 

alternativen av Bön om förlåtelse, Förlåtelseord, Löftesord, Tackbön och Överlåtelsebön 

möjliggör för utformning av gudstjänsten så som ”ni skulle vilja fira den?” 1472 Majoriteten 

har svarat ”i hög grad” eller ”i ganska hög grad” gällande de olika alternativen. Noterbart är 

att procentstödet åter ej utgår från samma grundtal, inte ens när procenthänvisningen återges i 

en och samma tabell.1473 Av de få renodlade synpunkter som presenteras utifrån ovannämnda 

områden går att utläsa att flera av de s.k. fokusförsamlingarna redogjort att 

förlåtelsemomentet kommer utformas olika i olika kyrkor. 

 

I OR redogörs för att vissa revideringar genomförts utifrån inkomna synpunkter kring KHF 

2012.1474 Bearbetningarna har primärt gällt Alternativ 2 och 4. Responsen av Alternativ 4 

                                                           
1467 KS 2015/1245 s 71 
1468 KS 2015/1245 s 51, 59 
1469 KS 2015/1245 s 51 
1470 KS 2015/1245 s 47 
1471 KS 2015/1245 s 57 
1472 KS 2015/1245 s 48   
1473 Se resultatdiskussion för vidare kommentar kring detta. 
1474 KS 2015/1245 s 47 
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återges varit positiv utifrån bearbetningsperspektivet där ”bra och nödvändig” varit 

kommentarer.1475  

En församling är av åsikten att inget av förslagen är skrivna på ett modernt sätt, en annan att 

ett för stort fokus på synd och gärningar finns istället för på livsvillkor.1476 Synpunkterna i 

spontanremisserna nämns ej i sammanhanget. Däremot, lite längre fram i OR, går att utläsa att 
”några församlingar” (ett tiotal) påtalar otydlighet i vissa föreslagna böner. Det framgår t ex ej 

tydligt om det är synden eller hela människan som förlåts.1477 En del menar att det är synden 

som bör förlåtas inte människan, andra föredrar istället uttrycket ”du är förlåten.” Detta 

överensstämmer med innehållet i spontanremisserna. 
 

Något annat återkommande i spontanremisserna kring bekännelse och förlåtelse var 

otydlighet mellan Bön om förlåtelse och Överlåtelsebön.1478 I OR nämns med att synpunkter 

inkommit på att viss Bön om förlåtelse- alternativ bör bli överlåtelsebön men också vise 

versa. Spontanremisserna innehåll vidrörs ej. 

 

I spontanremisser påtalades att begreppet brustenhet inte kan ersätta ordet synd. Om synden 

inte finns resulterar det faktiskt i en ny människobild, en människa som inte är beroende av 

Guds nåd eller Kristi offergärning.  

I OR återges att begreppet brustenhet kommenteras i samband med KHF 2012.1479 Bl a att det 

uppfattades som ett uttryck för strukturell synd men även som något individuellt och 

känslosamt. Utifrån detta har Befrielsebön 2 granskats (teologiskt och språkligt) och 

bearbetats efter de synpunkter som inkom på KHF 2012. 

Begreppet brustenhet uppfattas även olika beroende på generationstillhörighet. Den yngre 

generationen likställer brustenhet med ondskan i världen. Några församlingar/pastorat finner 

det gott att båda begreppen, ”synd och brustenhet”, finns representerade. I OR hänvisas till en 

församling som skriver att de är väl medvetna om kritiken som uppkommit gentemot 

brustenhet; ” …[…]… men i vår församling är vi glada åt det ordet. Tack!”1480 Samtidigt 

påtalas att en annan församling är av åsikten att synd inte blir vackrare enbart för att det 

benämns i andra termer.  

Därtill finns två domkapitel och stiftsstyrelser som ifrågasätter Befrielsebön 2, båda med 

hänvisning till just brustenhet.1481 En av dessa finner begreppet alldeles för teologiskt vagt.  

Vidare återges i OR att det inkommit remissvar vilka påpekar att alla dopböner i KHF 2016 

inte talar om syndernas förlåtelse men även att synpunkter inkommit på att kyrkan inte skall 

syssla med befrielse i samband med dop. Istället skall kyrkan välsigna.  

Att begreppet är omtvistat märks då avsaknad av syndbegreppet både ses positivt och 

negativt. 

 

                                                           
1475 KS 2015/1245 s 51 
1476 KS 2015/1245 s 50 
1477 KS 2015/1245 s 51 
1478 KS 2015/1245 s 51 
1479 KS 2015/1245 s 88 
1480 KS 2015/1245 s 89 
1481 KS 2015/1245 s 90-91 
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I spontanremisserna påtalades även otydlighet mellan Förlåtelse- och överlåtelsebön men 

även Bön om helande. I OR återges att en församling anser att formuleringen ”När vi skadat 

oss själva eller andra” är olycklig.1482 Detta då den kan misstolkas av dem som lider av 

självskadebeteende. Här behövs istället bön om helande.  

”När vi syndat mot oss själva och andra” är en annan formulering som är i behov av 

bearbetning. Så även sammanblandningen mellan sjukdom och trasighet.1483  

 

Återkommande i spontanremisserna var instämmande i Svenska Akademiens utlåtande 

gällande problematik med övergången från konjunktiv till indikativ i t ex välsignelsen. Detta 

då ändringen inte enbart innebär ett frångående från en vedertagen böneformulering utan 

likväl en innehållsmässig förändring. Genom indikativ blir det faktiskt människan som talar 

om vad Gud skall göra.  

I OR berörs kortfattat att synpunkter gällande ändringen till indikativ i Välsignelsen 

inkommit. Bl.a. går att utläsa att Svenska Akademien, Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 

(aKF) och ”några andra instanser” är av åsikten att indikativformen inte borde finnas med 

överhuvudtaget.1484 Vilka de övriga instanserna är eller hur många återges ej.  Svenska 

Akademien finner att den äldre versionen bättre stämmer överens med grundtextens 

andemening och att den nya översättningen innebär ett annat budskap. I övrigt nämns att ca 

20 församlingar motsätter sig indikativformen av välsignelsen samtidigt som det finns en 

församling som istället skriver att de väljer just indikativformen.  

Spontanremissernas synpunkter återges ej. 

 Ekumeniskt och kyrkohistoriskt perspektiv 
I spontanremisserna återkom synpunkter på att KHF 2016 brister i ekumeniskt perspektiv. I 

OR återfinns inte något speciellt avsnitt där dessa synpunkter berörs utan dessa presenteras i 

enstaka kommentarer utspritt i samanställningen. Bl.a. under avsnittet Tro, bekännelse och 

lära och nattvard (se 3. 3. 3. 7. 2 Nattvard)1485  

 

Göteborgs universitet (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion) för 

ett resonemang om mässan i ett ekumeniskt perspektiv. Man menar att 

kyrkohandboksförslaget inte fungerar, varken utifrån ett lokalt eller utifrån 

ett globalt perspektiv.1486 

En annan hänvisning till ekumeniskt perspektiv och förbindelsen till den världsvida kyrkan 

går att finna i samband med att gudstjänstfirarares mångkulturella bakgrund berörs.1487 Ett 

domkapitel är av åsikten att missionsperspektivet saknas, både lokalt och globalt, och 

Sveriges kristna råd belyser det ekumeniska perspektivet och igenkännandets betydelse 

utifrån kyrkliga handlingar. Detta särskilt med tanke på att många gudstjänstdeltagare idag 

                                                           
1482 KS 2015/1245 s 60 
1483 KS 2015/1245 s 60 
1484 KS 2015/1245 s 72 
1485 KS 2015/1245 s 17 
1486 KS 2015/1245 s 17 
1487 KS 2015/1245 s 80 
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härstammar från andra kyrkotraditioner. I sammanhanget påtalas att synpunkter inkommit om 

möjlighet till smörjelse vid dop.1488 En spontanremiss citeras: 

Det är viktigt att det internationella perspektivet finns med i varje 

gudstjänst, påminnelsen om att vi är den del av den världsvida kyrkan. - - - 

Att be för ’dom andra’ blir lätt fel, eftersom man utesluter sig själv och den 

övriga församlingen. Vi behöver be tillsammans, vi delar samma värld, vi 

har ett kollektivt ansvar.1489 

  

                                                           
1488 KS 2015/1245 s 85 
1489 KS 2015/1245 s 58 
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3.3.4  Liturgi och liturgiska partier 
  Liturgins funktion och relevans 

När det kommer till liturgiska partier återkom i spontanremisserna primärt synpunkter om 

brott mot traditionen, kyrko- liturgihistoria och den världsvida kyrkan, något som i sin tur 

påtalas påverka synen på hela liturgins relevans. 

 

I OR går att utläsa att flera av domkapitlen och stiftsstyrelserna framhåller att 

gudstjänstmusiken representerad i Serie A principiellt är viktig.1490 Serien har en 

kulturarvsbärande funktion.1491 Med anledning av detta eftersöks fler fastslagna texter.  

Även remissvaren vittnar om uppskattning av den traditionella gudstjänstmusiken. Den 

beskrivs som vacker och fin med en slitstark text, men även att den är ett arv som är högst 

attraktivt även idag.1492  

Flertalet musikorganisationer har framfört kritik och finner behov av djupgående bearbetning 

av Serie A.1493 Uppsala universitet uttrycker: ”en olycklig sammanblandning av äldre material 

och [sentida] alternativa satser.” I en mening återges att synpunkter inkommit på att tydlig 

gestaltning av kyrkoåret är viktig.   

 

Vidare går i OR att läsa att synpunkter på själva textunderläggningen, framför allt ”någon 

sats” i serie A inkommit.1494 Samma synpunkter återfinns även ”i någon” sats inom serie B 

och D. Men överlag är återgivelserna få.  

I OR förklaras att textunderläggningsfrågan innefattat avvägningar bl.a. valet att antigen följa 

texten rent innehållsmässigt, eller vedertagen praxis (som i HB 86). I övrigt hänvisas till 

kommentarsdelen för KHF 2016 gällande detta. 

Hur många som haft synpunkter på textunderläggningen återges ej, varken bland 

spontanremisser eller officiella remissvar. Detsamma gäller definitionen av ”någon sats”. Vad 

kritiken bestått i anges inte heller, varken andels- eller innehållsmässigt. Den tämligen 

omfattande kritiken i spontanremisserna blir därav föga märkbar.  

 

Ett stift påpekar att liturgiska handlingar, t ex doppåminnelse, ökar delaktighetskänslan i 

gudstjänsten.1495 Särskilt betydelsefullt är det som bekännelsehandling. Betydelsen av 

symbolhandlingar betonas samtidigt som dessa inte får bli en hindrande funktion t ex för den 

som inte är döpt. 

  De sjungna liturgiska högmässopartierna 

Återgivelserna gällande de liturgiska partierna inleds med presentation av statistikfördelning 

på frågorna gällande om förslaget ”ger utrymme” för församlingen att fira gudstjänsten som 

de önskar utifrån t ex Agnus Dei, Sursum Corda m fl. Dessa procentåtergivelser kommer inte 

presenteras här då svarsfördelningen ej besvarar synpunkter, eller ger vägledning i hur 

                                                           
1490 KS 2015/1245 s 35 
1491 KS 2015/1245 s 41 
1492 KS 2015/1245 s 35 
1493 KS 2015/1245 s 35 
1494 KS 2015/1245 s 42-43  
1495 KS 2015/1245 s 24 
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förslaget i sig upplevs. Detsamma gäller den följdfråga som rör huruvida församlingen 

kommer använda de olika alternativen. Detta då frågan ej undersöker kontinuitet. Det är fullt 

möjligt att svara ja om man så enbart tänkt använda ett visst alternativ en enda gång.  

 

Bland spontanremisserna har synpunkter på Kyrie inkommit. Främst kritik gentemot den nya 

benämningen Kristusrop.  

 

I OR går att utläsa att knappa 12 procent (knappt 50 församlingar) kommenterat 

Kristusropet.1496 Bl.a. handlar synpunkterna om dess placering i gudstjänsten samt hur flera 

fokusförsamlingar påpekat det betydelsefulla med flera alternativ utifrån barnperspektivet. 

Vissa förslag anses även bra och pedagogiska för ovana församlingar.  

Knappt 10 procent (30-tal av 397 församlingar) kritiserar benämningen Kristusrop. Denna 

kritik delas bl.a. av aKF, Oasrörelsen samt tre stift. I ett av stiften föreslås Rop till Kristus för 

att tydliggöra vem som ropar på vem.  Denna synpunkt tas upp i spontansvar.  

Därtill återges att textunderläggningskritik samt synpunkter kring Trishagion har inkommit. 

 

När det kommer till de inkomna synpunkterna på Gloria och Laudamus presenteras i OR två 

siffror gällande antalet. På ett ställe återges att ett ”40-tal församlingar” kommenterat 

Laudamus, på en annan ett ”30-tal”. Bl.a. hänvisas till en församling som finner 

Laudamusalternativen bra.1497 Samtidigt har frågan om hur mycket de liturgiska 

laudamustexterna egentligen kan varieras inkommit. ”Några församlingar” föreslår ett 

borttagande av han i Gloria och önskar istället införande av Gud för att det inklusiva språket 

skall bli mer konsekvent. ”Andra enstaka församlingar” önskar istället större bibelanknytning 

(Luk 2:14).  

Därtill återges kortfattat att några haft teologiska invändningar på vissa alternativ men att 

samma sats även beskrivits som ”mycket uppskattad” och ”somrig och härlig”. 

 

I KHF 2016 föreslås att Credo i undantagsfall skall kunna utgå för att ersättas av en trinitarisk 

psalm i den allmänna gudstjänsten. I OR går att utläsa att av de 343 församlingarna som 

svarat på frågan; ”I undantagsfall kan Trosbekännelsen utgå och ersättas med trinitarisk psalm 

anser vi är:” såg svarsfördelningen ut enligt följande;” bra” 53 %, ”ganska bra” 18 %, ”ganska 

dåligt” 8 %, ”dåligt” 13 %. 8 % ”varken bra eller dåligt”. 1498 Vid sammanslagningen ger detta 

71 % (bra eller ganska bra) mot 21 % (dåligt eller ganska dåligt). Svarsbortfall och 

spontanremissernas synpunkter kommenteras ej. I OR återges hur en övervägande del av 

fokusförsamlingarna kring barn och unga bejakat denna möjlighet. Detsamma gäller 

domkapitel och stiftsstyrelser. Därtill kommenteras kortfattat att ”någon enstaka” 

remissinstans är kritisk till möjligheten, bl.a. Linköpings Universitet.  

Däremot emotsätter sig flera stift och instanser att hela Credomomentet skall kunna utgå i en 

huvudgudstjänst samtidigt som Västerås domkapitel och stiftsstyrelse efterlyser en kortform 

                                                           
1496 KS 2015/1245 s 53 
1497 På sid 53 anges ett 40-tal församlingar (9 procent av 379), på sid 54 att 30-tal församlingskommentarer 

inkommit. 

KS 2015/1245 s 53-54 
1498 KS 2015/1245 s 56-57 
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av Credo. Katarina Församling i Stockholm skriver att de ej använder Credo då den staplar 

svåra och obegripliga påståenden som kräver fördjupning.  

 

I OR utgår återgivelsen av synpunkter på Lovsång, Prefation, Sanctus och Agnus Dei från 

remissenkätens huvudfrågeställningar som undersöker huruvida alternativen i KHF 2016 ger 

möjlighet för församlingen att utforma gudstjänsten såsom ”ni skulle vilja fira den”. 1499 

 

När det kommer till kommentarer på lovsångerna och dess inledning samt prefationerna 

återges i OR att ca 7 % (ett tjugotal av 379 församlingar) respektive ca 10% (40 tal av 

församlingarna) haft synpunkter på dessa.1500 Synpunkterna gäller bl a att vissa föreslagna 

texter/textändringar medför negativ praktisk förändring däribland försvårande rent 

sångmässigt, för liturgen.1501    

 

Gällande Sanctus går att utläsa att ett tiotal församlingar kommenterat de olika 

Sanctusalternativen.1502 ”Någon enstaka” vittnar om behov av ytterligare alternativ och 

föreslår förslag från ”Hela världen sjunger”. En annan församling önskar texten ”Hosianna i 

höjden” istället för ”Ära åt ..[…]...”.  Därutöver återges att ”ett fåtal andra instanser” är av 

åsikten att Helig 3 bryter mot allmänkyrklig tradition. Detta genom att enbart relatera till 

himmelens Gud, men inte till Jesus. 

Bland institutioner som kritiserar Sanctus hör Vitterhetsakademin och Svenska Akademien. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Bland de 20-talet inkomna kommentarer gällande Agnus Dei finns ”enstaka” påpekanden om 

avsaknad av satser man önskar funnits med. Önskan finns även att det borde finnas alternativ 

där lamm inte nämns.1503 Bl.a. hänvisas i OR till en församling som tillskriver de nyskrivna 

texterna god kvalitet, att sångens bönekaraktär bevaras och att andemeningen bibehålls väl 

från bibelordet. En synpunkt är att Agnus Dei 3 är ”härlig att sjunga och lära sig”.  

Därtill presenteras att synpunkter inkommit som vittnar om att nödvändiga förbättringar i 

KHF 2016 ägt rum, kristologins förbättring samtidigt som en församling är av åsikten att 

försonings- och offerperspektivet saknas.1504  

 

Synpunkter på borttagandet av Trons mysterium återfanns i spontanremisser. Önskan om 

återinförande påtalades.  

I OR går att utläsa att knappt 5 procent av alla församlingar, ca 20, uttrycker en sådan önska. 

Åsikten delas av fyra domkapitel och stiftsstyrelser.1505  

 

Några församlingar lyfter fram önskan om mer växellästa böner, andra att nattvardsbönen är 

en helhet som börjar med Sursum Corda.1506 

                                                           
1499 KS 2015/1245 s 62 
1500 KS 2015/1245 s 63 
1501 KS 2015/1245 s 65 
1502 KS 2015/1245 s 65 
1503 KS 2015/1245 s 69 
1504 KS 2015/1245 s 70 
1505 KS 2015/1245 s 67 
1506 KS 2015/1245 s 67 
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3.3.5  Valmöjligheter 
  Igenkännande 

Ett annat återkommande område spontanremisser haft synpunkter på gäller mängden 

alternativ KHF 2016 innehåller. Alternativen påtalades vara för många och valmöjligheterna 

för stora. Därtill ansågs alternativen i sig vara alldeles för teologiskt spretiga. Den nuvarande 

enhet som HB 86 skänker, i såväl lära som gudstjänstgestaltning, riskerar gå förlorad. 

 

I OR återfinns i avsnittet Tro, bekännelse och lära ett kapitel med rubriken Mångfald och 

enhet.1507 Där går följande att läsa: 

 

Några församlingar och flera övriga remissinstanser för ett resonemang om 

många alternativ i en kyrkohandbok, och vad det innebär för lokal 

förankring och igenkänning i kyrkan som enhet och mellan församlingar.1508  

 

Lite längre fram i samma kapitel finns en kort återkoppling till ovannämnda citat. Den rör vad 

de många alternativen kan medföra för t ex igenkännandet.1509 Bl.a. återges att ”vissa 

församlingar” samt ”övriga remissinstanser” är av åsikten att kommande kyrkohandbok bör 

omfatta färre alternativ. Detta för att inte riskera utarma kyrkans enhetlighet och lära. Det är 

av vikt att inte variera gudstjänsten från gång till gång när så många alternativ finns att välja 

emellan. Två stift påtalar att resonemang kring kyrkans enhet behövs. Oasrörelsen och 

Johannelunds Teologiska högskola är de enda som OR konkret återger har synpunkter på att 

KHF 2016 innehåller för många alternativ vilket i sin tur leder till lågt igenkännande. 

Samtidigt påtalas att det finns dem som önskar fler alternativ (t ex böner) andra färre.1510  

Hänvisning sker till ett pastorat som påpekar att det i samband med dopet nu är möjligt att 

välja alternativ som kan resultera i att dopgudstjänstens centrala teologi går förlorad.1511 

Liknande synpunkt återges inkommit gällande gudstjänstens grundstruktur. 

 

… kyrkohandbokens alternativ, och därmed möjligheten att utforma 

gudstjänsten på ett flertal sätt inom grundstrukturen, leder till att kyrkans 

lära inte blir enhetlig.1512 

 

I övrigt går i OR att läsa hur det utifrån remissvaren varit möjligt att se hur böner, texter och 

musik används i många församlingar, samt att vissa domkapitel och stiftsstyrelser uttryckt 

bejakande av gudstjänststrukturen för Den allmänna gudstjänsten.1513 Motiveringen för denna 

övergripande bedömning rör bl a igenkännande, lokal frihet, trygghet samt att ramen ger 

uttryck för läran och enheten. Därtill påpekas resonemang om igenkännandets betydelse i 

                                                           
1507 KS 2015/1245 s 16 
1508 KS 2015/1245 s 16 
1509 KS 2015/1245 s 17 
1510 KS 2015/1245 s 64 
1511 KS 2015/1245 71 
1512 KS 2015/1245 s 15 
1513 KS 2015/1245 s 16 
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förhållande till bibel och övriga gudstjänstböcker. Bl.a. hänvisas till en församling som 

skriver att KHF 2016 fungerar väl och att ”det ger en rikare möjlighet till variationer av texter 

och böner.”1514  

 

Mängden inledningsord och kvalitetsbrist var en annan återkommande synpunkt i 

spontanremisserna. I OR hänvisas till hur 82 % svarat att inledningsorden ”i hög” eller ”i 

ganska hög grad” möjliggör för lokal gestaltning av gudstjänstens inledning.1515 5 % avgav ”i 

låg grad” eller ”i ganska låg grad”. 13 % svarade ”varken i låg eller hög grad”. 336 av 379 

församlingar/pastorat svarade. Vidare betonas ”möjligheten att välja fritt” och en hänvisning 

till ett församlingssvar som påpekar att inledningsord skall vara inkluderande och 

välkomnande återfinns.1516  

Umeå universitet (institutionen för religion och teologi) utrycker kritik mot flera av 

inledningsorden. Detsamma gäller EFS. Dessa finner den bibliska grunden svag i flera av 

förslagets alternativ. I OR återges att Inledningsord 5 fått kritik av några församlingar. Dessa 

är av åsikten att alternativet bör utgå. Samtidigt har synpunkter inkommit på att samma 

inledningsord rymmer viktiga egenskaper gällande perspektiv barn och unga. 

Därutöver har ett trettiotal församlingar framfört kritik mot inledningsorden av mer 

övergripande karaktär såsom att de är för många till antalet. Ett församlingssvar citeras i OR: 

 

Angående inledningsorden tycker vi att det är bra att det finns några olika att 

hämna inspiration ur, men de är för många och skiljer sig åt i motiv. 1517 

 

Samtidigt betonas att ”andra församlingar” gör motsatt bedömning och menar att det är bra 

med många alternativ.1518  

Hur fördelningen ser ut går ej att utläsa. Men mycket av den kritik som återfinns i 

spontanremisserna återges aldrig här. I en mening sammanfattas spontanremisserna.1519  

 

Även bland spontansvaren märks synpunkter på användbarhet och kvalité i 

några inledningsord.1520 

Även i samband med förbönsalternativen har synpunkter inkommit på mängden alternativ och 

valmöjligheter. I OR återges att ett domkapitel anser att det saknas böner att växa i då 

alternativen är alldeles för lika.1521 Svenska kyrkans utbildningsinstitut, som förvisso är 

positiv till förslagen, undrar om det kanske bör vara färre förslag i en handbok.   

 

                                                           
1514 KS 2015/1245 s 84 
1515 Frågeformuleringen var: Ger kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni 

skulle vilja fira Gudstjänst? 

KS 2015/1245 s 45-47 
1516 Vad välkomnande och inkluderande innebär återges ej I OR (och diarienumret på hänvisad remiss saknas). 

KS 2015/1245 s 46 
1517 KS 2015/1245 s 46 
1518 KS 2015/1245 s 46 
1519 KS 2015/1245 s 47 
1520 KS 2015/1245  s 47 
1521 KS 2015/1245 s 58-59 
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Ett annat område där mängden alternativ berörs är i samband med kommentarerna kring 

prefationerna. I OR går att utläsa att det finns remissvar som påtalar att de är för många, men 

även att motsatta synpunkter finns.1522 Ingen redogörelse för hur fördelningen andelsmässigt 

ser ut finns och källhänvisningar saknas. Detsamma gäller nattvardsbönerna.1523 Omkring  

20 % av 379 har på något sätt kommenterat dessa böner.  ”Ett fåtal” menar att KHF 2016 

innehåller för många nattvardsböner men ”någon annan” efterlyser fler alternativ samt önskar 

möjligheten att få utforma nattvardsbönen lokalt. 

  Otydligheter och inkonsekvens 

En annan återkommande synpunkt i spontanremisserna kring mängden alternativ var att trots 

att KHF 2016 rymmer många valmöjligheter ansågs stor otydlighet och inkonsekvens råda. 

Detta såväl innehållsmässigt som direktivsmässigt. Vad är det som gäller och när? Vad är 

undantagsfall?  

 

I OR går under rubriken Stödmaterial och kompletterande material att läsa att ”några 

remissinstanser” tagit upp att kompletterande, eller vägledande, material behövs till förslaget 

med liturgisk och teologisk reflektion.1524 Hur många ”en del” är nämns inte. I en mening 

gällande förbönsalternativen återges hur en församling finner vägledningen för den fritt 

formulerade förbönen alltför tunn.1525 Vidare går att utläsa att kommentarer om kommande 

svårigheter gällande tillsynsutövande föreligger. Det är svårt att avgöra vad som är 

undantagsfall. I sammanhanget har synpunkter gällande utbildningsinstitutioners ansvar för 

traditionsbevarande inkommit.1526 Utan strategier riskerar vissa moment utarmas och 

successivt tas ur bruk. Dessa åsikter delas bl.a. av stift, Föreningen för Kvinnor i Svenska 

kyrkan, Domkyrkoorganisternas förening och Oasrörelsen.1527 Antalet textläsningar i 

högmässan nämns som exempel. 

I detta avseende överensstämmer spontanremissernas synpunkter med de som presenteras i 

OR, även om dessa är utspridda över hela OR. 

 

En annan inkonsekvens som lyftes i spontanremisserna var diakonens osynliga roll i ett 

förslag fullt med alternativ och utformningsmöjligheter.1528  

I OR går att läsa att ”enstaka församlingar” önskar att diakonens roll i gudstjänsten lyfts fram 

och blir tydligare, så även att någon enskild synpunkt inkommit gällande att kommande 

handbok bör öppna för att diakonen skall kunna leda begravningsgudstjänst.1529 Även 

synpunkter på att hela KHF 2016 genomsyras av avsaknad av reflektion över diakonens 

uppdrag återfinns. 

                                                           
1522 KS 2015/1245 s 63 
1523 KS 2015/1245 s 66-67 
1524 KS 2015/1245 s 31 
1525 KS 2015/1245 s 59 
1526 KS 2015/1245 s 17 
1527 KS 2015/1245 s 55 
1528 KS 2015/1245 s 30 
1529 KS 2015/1245 s 105-106 
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En annan yrkeskår inom Svenska kyrkan som behöver stärkas är kyrkomusikernas inflytande 

över beslutsordningen.1530 Detta påpekande kommer från Domkyrkoorganisternas förening.  

En spontanremiss efterlyser även pedagogens roll.  

Här överensstämmer den innehållsmässiga återgivelsen i OR med spontanremisserna. 

Däremot är den även här minimerad.  

 

En annan inkonsekvens som påtalas är avsaknad av alternativa ordningar för t ex vigsel- och 

dop. På samma sätt som det kan bli aktuellt med dop i krissituation efterfrågas s.k. 

alternativvigslar.1531 Dit hör drop-in vigslar och vigslar vid livets slutskede.  Två präster, 

tjänstgörande vid sjukhuskyrka, skriver att inget av nuvarande inledningsord anses olämpliga, 

snarare märkliga. När det handlar om vigsel vid livets slutskede, eller där ena parten är svårt 

vårdberoende, hamnar kanske perspektivet mer på det som varit än på ett långt framtida liv 

tillsammans. Samma problematik påpekas gällande förbön. Här behövs ett annat alternativ än 

föreslagna.  

3.3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis när det kommer till hur spontanremissernas synpunkter gestaltas i OR 

kan konstateras att återgivelserna rent innehållsmässigt, i den mån komparativ studie gått att 

genomföra, stämmer överens. Den stora problematiken ligger i att återgivelserna dels 

presenteras mycket utspritt i OR, dels är så pass minimerade att helhetsbilden går förlorad. 

För den som studerat spontanremisserna separat blir inte benämningar som ”några 

församlingar”, ”enstaka” mm riktigt rättvisande för helhetsbilden. Detta utan att förneka att 

både positiva och kritiska synpunkter kan ha inkommit på ett och samma spörsmål, något som 

även tydliggörs i OR.  

 

Då större delen av OR har sin utgångspunkt i de fasta remissenkätsfrågorna, vilka överlag inte 

fokuserat på synpunkter på KHF 2016 gällande innehåll utan på brukbarhet, blir andelen som 

valt bejakande svarsalternativ tämligen hög och statistiska stödet tes tämligen stort. För när 

utgångspunkten för såväl remissenkät som OR ligger på möjligheten att fira gudstjänst utifrån 

förslaget, riskerar många av de detaljrika innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna 

gå förlorade, något som sker i OR. 

 

När det kommer till återgivelsen av de innehållsmässiga synpunkterna på processen skildras i 

OR vad som gjorts, t ex att inkomna remissvar bearbetats. Däremot saknas mer detaljerad 

återgivelse av själva metoden, tillvägagångssättet. I OR påpekas bl.a. att synpunkter på 

remissenkäten inkommit men påtalar samtidigt att frisvarsmöjlighet funnits motsvarande två 

A4. Synpunkter att detta ej ansetts fullgott återfinns överhuvudtaget ej. 

 

När det kommer till de teologiska synpunkternas gestaltning i OR osynliggörs till stor del 

spontanremissernas kritik kring att KHF 2016 anses förminska Guds tremendum, att ”Jesus är 

Herre” är en som bekännelse som ej bör skymmas, det inklusiva språkets påverkan på såväl 

                                                           
1530 KS 2015/1245 s 29 
1531 KS 2015/1245 s 104 
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teologisk förkunnelse, pastoral omsorg (förlust av allvarsamheten, 

barnperspektivsproblematik, acklamationernas betydelse, för mycket mode- och trendord, 

mm).   

Återgivelsen av spontanremissernas synpunkter på liturgi som återfinns i OR rör bl.a. 

textunderläggningen, serie A:s betydelsefullhet, olika mässpartier däribland Kyrie, Gloria och 

Laudamus och huruvida Credo skall kunna bytas ut mot trinitarisk psalm. Däremot saknas i 

OR till stora delar synpunktsåtergivelser kring kyrkoåret, pedagogisk funktion, tradition, 

kyrkohistoria och ekumeniska perspektiv. Någon enstaka kommentarsåtergivelse finns 

utspridd kring det ekumeniska perspektivet, bl a behov av större reflektion över att många 

gudstjänstbesökare har utländsk härkomst och att sammanlänkningen med den världsvida 

kyrkan är otydlig. Detsamma gäller liturgins relevans och funktion.   

 

När det kommer till de många olika valmöjligheterna KHF 2016 bereder för berörs i OR bl.a. 

att synpunkter på igenkännande, otydlighet och behov av fler alternativa ordningar för t ex 

dop i krissituation, inkommit. Detsamma gäller påpekandet om att flera av Svenska kyrkans 

yrkeskategorier osynliggörs i förslaget, t ex diakonens och pedagogens roll. Men även här 

reduceras kraftigt obalansen mellan kritiska respektive positiva synpunkter i framställningen.   
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4 Analys 
I denna masteruppsats har uppsatsförfattaren granskat de innehållsmässiga synpunkterna i 

spontanremisserna till KHF 2016 samt undersökt hur dessa återges i den Officiella 

Remissammanställningen (OR). Utgångspunkten har leget på deskriptiv innehållsanalys och 

metoden har varit kvalitativ med kvantitativa inslag, allt utifrån det hermeneutiska 

förhållningssättet.  

I denna analysdel kommer resultatet analyseras och diskuteras primärt utifrån ett 

kyrkohistoriskt och historiskt teologiskt perspektiv samt sättas i kontext till tidigare forskning, 

andra vetenskapliga källor samt den allmänna debatten gällande kyrkohandboksprocessen.  

 Processen  
Uppsatsförfattaren har kunnat konstatera att majoriteten spontanremisser, vilka återkopplat till 

kyrkohandboksprocessen, menar att det är i denna grundproblematiken ligger. Återkommande 

synpunkter är att processen anses frångått intentionen att vara öppen, lyhörd och ske i 

samarbete med utomstående expertkompetens. Vidare påtalas hur arbetet sedan start 

fortskridit utan konkreta riktlinjer, definitioner eller konsekvensanalyser. Handbokskommittén 

kritiseras för att ha frångått sitt ursprungsuppdrag om varsam revidering, där varken arbets- 

eller tidsprocess anpassats efter uppdragsförändringar. SKU:s redogörelse om noggrant 

genomförda prövningar av bl.a. gudstjänstordningar, tillvaratagande av tidigare 

handboksrevisionserfarenheter mm anses ej överensstämma med realiteten.  

Återkommande återkopplande till bristfällig remissenkät, problematiskt statistikunderlag, 

brister i den officiella processredovisningen och tolkningsproblematik, otillräckligt 

tillvaratagande av tidigare inkomna synpunkter och sakkunnigutlåtande mm, sker i 

spontanremisserna.  

 

Vid granskandet av processen har uppsatsförfattaren kunnat konstatera att det problematiska 

med redogörelserna i SKU och OR är att en konkret metodgenomgång saknas. Detta blir inte 

helt bekymmersamt när detta granskningsarbete gett en annan, betydligt mer komplex bild än 

den officiella kring brett stöd för KHF 2016.  

4.1.1 Bortfallsanalys och statistikpresentation 
Syftet med denna masteruppsats har legat på kartläggande och granskning av 

spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter, men samtidigt har det varit en omöjlighet 

att inte under undersökningsarbetet göra statistiska iakttagelser. I detta avsnitt kommer därav 

en kortare reflektion kring uppmärksammad statistikproblematik presenteras.  

 

I spontanremisser påtalas för stort utrymme att tolka inkomna remissvar positivt (se vidare 4. 

1. 2 Enkätfrågorna). Samma tystnad återfinns gällande de neutrala svarsalternativen ”varken i 

hög eller låg grad/varken bra eller dåligt”. Uppsatsförfattaren har inte kunnat finna svar på hur 

svaret avstår tolkats, inte heller neutralt svarsalternativ. Vid ett enda tillfälle nämns frånfallet 

och likställs då med just bejakande. Detta i samband med kommentarer gällande 

evangelieformuleringarna. I OR går att läsa att dessa alternativ ”tycks ha stöd”, då inte särskilt 
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många remissenkätsynpunkter inkommit. Spontanremissernas påtalanden om rena 

försämringar förblir osynliga. 

 

Uträknandet men framförallt presentationen av de höga bejakande procenttal som OR 

återkommande hänvisar till (de som svarat i hög grad eller i ganska hög grad) är inte 

oproblematiskt. Mest diskutabel är sammanfattningsdelen. Där återges bl.a. hur 78 % av 

församlingarna/pastoraten bedömer Den allmänna gudstjänsten som ”bra” eller ”ganska bra”, 

57 % språket ”bra” eller ”ganska bra” och 75 % att förslaget uttrycker tro, bekännelse och 

lära, ”i hög” eller ”i ganska hög grad”. Men detta motsvarar inte 78 %, 57 % respektive 75 % 

av 379 (+16) d.v.s. totalt inkomna svar. Vid noggrannare läsning går att finna att procenttalen 

är uträknade från de antal remissenkätsvar från just den specifika frågan. Vid vissa 

enkätfrågor har bortfallet inte varit särskilt stort men när det t o m varit nere på 201 av 379 

(församlingens bedömning av de sjungna momenten vid kyrkliga handlingar) presenteras att 

71 % valt ”bra” eller ”ganska bra” och enbart 8 % ”dåligt” eller ”ganska dåligt”, och i 21 % 

alternativet ”varken bra eller dåligt”.   

Ovanstående uträkningssätt resulterar i att procenttal inte helt rättvisande kan ställas emot 

varandra, då antalet inkomna svar inte varit detsamma. 60 % av 184 svar är inte detsamma 

som att 60 % av 379. Däremot är svarsbortfall i sig mer regel än undantag.  

Aningen problematiskt blir även när det i ett och samma dokument, som så starkt hänvisar till 

statistik, går att finna att refererade siffror ej är identiska.1532 Gällande Lovsångerna återges 

olika antal inkomna kommentarer. Först är det ett 40-tal, men på nästkommande sida ett 30-

tal. Då inte källhänvisning till diarienummer återfinns skulle samtliga remissenkäter behövas 

gås igenom separat.  

Men det är inte enbart statistiken kring remissenkätsvaren som lämnar frågor. 

Uppsatsförfattaren finner även frågetecken kring själva framräkningen av viss statistik. T ex 

vid återgivelsen att ”ett tjugotal” församlingar angett övergripande kritik mot teologin i KHF 

2016. Vad är det som räknas som övergripande kritik? Sett till de spontanremisser som haft 

teologiska synpunkter blir resultatet annorlunda än ”ett tjugotal”.1533  

4.1.2  Enkätfrågorna 
Kritik mot remissenkätfrågorna uttrycktes i spontanremisser. Påfallande gällande remissenkät 

och remissenkätssvarsredovisning är att uppsatsförfattaren under granskningsarbetet funnit 

det minst lika aktuellt att inte enbart se till vilka frågor som ställts, eller vilka svar som 

redovisats, utan vilka frågor som inte ställts och vad som inte redovisats i OR. Detta i 

kombination med att formuleringarna möjliggjort för väldigt stora tolkningsmöjligheter. 

 

Uppsatsförfattaren finner de återkommande synpunkterna i spontanremisserna gällande 

remissenkätfrågeformuleringarna (för styrda, utformade för att söka statistisk legitimitet, 

utformade för alldeles för stor möjlighet till positiv svarstolkning) ackurat. T. ex. har det i 

många fall upplevts nästintill omöjligt att svara nekande utifrån hur dessa varit formulerade. 

Flera frågor har haft sin utgångspunkt i huruvida något ryms i förslaget. Ett exempel är: ”Ger 

                                                           
1532 KS 2015/1245 s 53, 54 
1533 Se bilaga 1 
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kyrkohandboksförslaget utrymme för att Inledningsordet kan utformas som ni skulle vilja fira 

Gudstjänst?”. Hur blir det möjligt att svara nej, då inget av förslagets inledningsord behöver 

användas? Och framförallt, hur väl svarar frågan på församlingens synpunkter på 

inledningsorden i sig?  

Ett annat exempel på frågeställningar som inte bereder möjlighet för synpunkter är frågan om 

huruvida något ryms i förslaget t ex teologisk mångfald. Denna kritik är något 

uppsatsförfattaren instämmer i. En församling som i grunden är emot hur den teologiska 

mångfalden gestaltas i KHF, kan fortfarande svara ja på att mångfald i sig ryms i förslaget, 

och på så sätt ofrivilligt bidragit till statistiskt stöd.  

 

Samma problematik finner uppsatsförfattaren, liksom flertalet spontanremisser, aktualiseras i 

frågor om huruvida olika alternativ kommer att brukas i församlingarna. Så som 

remissenkätfrågorna varit formulerade behöver avgivet svar inte ge svar på kontinuitet. En 

församling som enbart har för avsikt att bruka ett visst alternativ vid enstaka tillfälle kan svara 

ja, men är detta att likställa med kontinuitet? Detta undersöks eller problematiseras aldrig i 

OR. I praktiken handlar svaret om tänkbarhet eller möjlighet.  

Något annat som påtalats i spontanremisser och som uppsatsförfattaren finner relevant är 

remissenkätfrågornas starka fokusering på detalj- och lokalfokusering, men avsaknad av 

frågor rörande nationellt perspektiv. Här aktualiseras frågan om kyrkosyn, episkopal eller 

kongregationalistisk (se vidare 4.3 Valmöjligheter och bekännelse). 

 

Sannolikheten att öppnare frågeställningar resulterat i ett betydlig mer komplext utfall än brett 

stöd förefaller enligt uppsatsförfattaren stort. Detta blir särskilt tydligt i de spontanremisser 

vilka uttryckligt skriver att deras tidigare svar felaktigt tolkats som ett bejakande varav de 

denna gång valt bort, eller kompletterat remissenkätsvaret med spontanremiss, då det färdiga 

formuläret ej erbjudit de önskade möjligheterna att framföra önskade synpunkter. När det 

kommer till spontanremisserna är mycket av dess innehåll av spontan karaktär, utan styrda 

områdesfrågor. Och sett till det tåls att reflektera över att så pass många samstämmigt 

återkopplar till likartade upplevda brister inom, teologi, musik, liturgi, språk, ekumenik och 

process. Samtidigt måste frågan om huruvida angelägenheten att skicka in en spontanremiss 

föreligger starkare hos den med kritiska synpunkter än den med positiva? Uppsatsförfattaren 

är övertygad om att så är fallet men vill även, så här vid avslutandet av denna masteruppsats, 

notera att trots föraningen om att fler kritiska än positiva synpunkter skulle återfinnas i 

spontanremisserna, förvånades denne över att det var så pass fåtal positiva synpunkter, både 

andels och innehållsmässigt. 

I OR påtalas att frisvarsmöjlighet i remissenkäten funnits men samtidigt vittnar 

spontanremisser om begränsningsproblematik samt möjlighet att tolka angivet svar som ett 

felaktigt bejakande. Med vetskap om den massiva kritiken som återfinns i spontanremisserna 

är det ofrånkomligt att konstatera att denna kritik kraftigt minimerad i OR.  

 

En reflektionstanke som väcks hos uppsatsförfattaren är huruvida en OR som återger ett brett 

stöd för KHF 2016 kan påverka grunden för vilket förslaget läggs fram till kyrkomötet. Vill 

man som kyrkomötesledamot rösta emot ett förlag som presenteras att ha just ett brett stöd? 

Samtidigt är det relevant att ställa frågan om motsatsen vore rimlig i ett (kyrko)politiskt 
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sammanhang?1534 När ett förslag presenteras i ett politiskt sammanhang är syftet att det skall 

antas d.v.s. det är det normalfallet.  

 

4.1.3 Presentation av synpunkter 
  Hur man hänvisar 

Sett till hur statistikhänvisningen i OR presenteras väcks hos uppsatsförfattaren följdfrågorna: 

Hur har urvalet av de innehållsmässiga synpunkter som återges genomförts? Vilka 

urvalskriterier har funnits? Konkreta återgivelser saknas i OR, SKU mm.  

I kommentarsdelarna är skildringarna överlag få. Ofta sker det med hänvisning till någon 

enstaka synpunkt; ”några församlingar”, ”någon enstaka”, ”andra är av motsatt åsikt” osv. 

Däremot ges ej information om vad t ex ”flera församlingar” innebär. Detta i en 

remissammanställning som så noggrant påtalar statistiskt stöd. När det t ex gäller det 

inklusiva språket presenteras förvisso att kritik inkommit men framställningen är att 

majoriteten är för, eller t.o.m. önskar mer. Inte heller är det ovanligt att fler positiva än 

negativa synpunktshänvisningar återges trots att den insatte vet att det i huvudsak påtalats 

brister.  

I OR återges t ex att synpunkter inkommit som anser att KHF 2016 i princip enbart riktas till 

vit medelklass, innehåller för mycket maskulina termer, för mycket teologiskt fackspråk, 

osynliggör HBTQ personer mm, men att handbokskommittén i dessa avseenden valt att gå 

halva vägen. Däremot saknas hänvisning till de synpunkter som önskar större 

problematisering om vad t ex en gudstjänst är. Detta både i OR och SKU. Istället genomsyras 

diskussionen av att syftet är synliggörandet av människor- gärna vissa grupper.  

Ett exempel på när kritik minimeras går att återfinna kring begreppet Kristusrop. I OR 

används beskrivningen knappa 10 %, i kombination att förbigående nämna; ”synpunkten tas 

även upp i spontansvar”. Liknande återgivelser finns inom andra områden.  

 

Vidare sker hänvisningarna i OR ofta till de svar som stödjer arbetsresultat eller syfte, eller till 

remissvar som genom positiva eller negativa synpunkter befäster något man arbetat mot. T ex 

hänvisas till en församling som menar att Gud i manligt pronomen kan leda till människor kan 

inledas i tro att Gud skulle kunna vara man. Däremot saknas nästintill all återgivelse av 

spontanremissernas synpunkter samt diskussion kring dessa utifrån teologiskt perspektiv.  

Därtill framhålls ofta i OR att stiftsstyrelser och domkapitel är positiva i sina remissvar. Detta 

är givetvis inte fel men hänvisningen ämnar ge tyngd åt bekräftandet.  

 

OR ger intrycket av att när en eller flera negativa synpunkter presenteras måste direkt positiva 

återges. Det är det naturligtvis helt korrekt att påpeka hur en och samma text kan anses bra 

eller dåligt men för den som studerat spontanremisserna och är medveten om att övervägande 

innehållsmässiga synpunkter är av kritisk karaktär förvånas av hur lite utrymme dessa ges. Att 

förenklade återgivelser är en nödvändighet i ett sammanställande dokument ser 

uppsattförfattaren som självklart men denne finner det däremot prekärt om 

                                                           
1534 Även om benämningen är nomineringsgrupper är politiska partier ytterst närvarande vid kyrkomötet genom 

partipolitiska nomineringsgrupper. 



201 
 

sammanfattningarna tenderar bli så ytliga att de blir bristfälliga och/eller gravt missvisande. 

OR präglas av diverse tvetydigheter som inte blir mindre otydliga av att det saknas 

källhänvisningar. Det går aldrig att utläsa vilket remissvar en hänvisning kommer ifrån. För 

att kunna undersöka dels vilket sammanhang, dels hur detaljerad och hur återkommande 

synpunkten varit skulle samtliga officiella remissvar behöva läsas.  

Denna form av problematiska förenklingar går att finna inom samtliga undersökta områden. 

Pahlmblad berör denna problematik i beskrivandet av SKU:s kommentarer kring Mässan men 

uppsatsförfattaren kan konstatera att denna även återfinns i OR.  

 Kritik hänvisas till uppdragets ramar och det stora behovet 
I den mån kritik presenteras sker detta oftast i någon enstaka mening. Inte heller bemöts 

kritiken i sak utan inte sällan hänvisas till att x antal upplever att något ryms i förslaget. När 

det t ex kommer till spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter kring teologi har dessa 

primärt berört upplevda teologiska felaktigheter och teologifattighet, men när OR inleder med 

konstaterandet; ”Kyrkohandboken ska uttrycka teologisk mångfald”, tillsammans med 

statistisk hänvisning om att teologisk mångfald ryms i förslaget, resulterar detta i att många 

inkomna synpunkter blir irrelevanta. Denna typ av utgångspunkt är något som återkommer 

genom OR. 

 

En annan motivering till varför KHF 2016, om än med vissa revideringar, bör antas vid 

Kyrkomötet 2017 är tidsperspektivet. Det råder tidsbrist p g a det stora behovet av en handbok 

med bl.a. ett mer inklusivt språk. Denna tidsbristhänvisning har detta granskningsarbete 

kunnat påvisa blivit starkt kritiserad. Det intressanta är att det även i SKU och i protokoll från 

kyrkokansliet påpekas att HB 86 fortfarande fungerar väl. Det föreligger inte några 

anledningar att forcera arbetet. En god förankring är viktigare. Detta talar emot det akuta 

behovet som inte sällan påtalas och här går således ett brott gentemot de egna riktlinjerna att 

finna. Faktum är att uppsatsförfattaren mer finner att tidsperspektivet mer skönjer politiska 

motiv där drivandet av något i en viss riktning, detta fall kyrkan, är strategiskt. 

I OR hänvisas primärt till remissvar som talar om det distanserande språket i HB 86 medan 

synpunkter som vittnar om att HB 86 fortfarande fungerar mer än väl, och skulle så göra i 

årtionden framöver, förblir osynliga.  

Vidare påpekas i spontanremisserna att kritiken mot KHF förts från start d.v.s. den är inte 

något som tillkommit i arbetets slutskede och därav skulle kunna ses ur  det hänvisade 

tidsbristsperspektivet.  

 

Det som däremot överensstämmer i synpunktsåtergivelse mellan OR och spontanremisserna 

är att domkapitlen och stiftsstyrelserna överlag har en positivare hållning till såväl förslaget 

som tillvaratagandet av tidigare synpunkter. 

   Avsaknad av riktlinjer, definitioner och sakkunniga 
En återkommande synpunkt i spontanremisserna är att arbetet med KHF 2016 inte följt sina 

egna riktlinjer, definitioner och/eller syften. I den mån de förekommit. När arbetet inleddes 

fanns en tydlighet i hur syftet med ett mer inkluderande språk skulle genomföras, bl.a. att 
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teologisk innebörd och en kyrkohandboks syfte tas i beaktning. Mycket av den kritik som 

inkommit gällande bristande teologi och liturgi berör brist utifrån ovanstående.  

Lundberg har i tidigare artiklar talat om avsaknad av målbeskrivningar och vägledande 

arbetsprinciper gällande musikarbetet, men faktum är att uppsatsförfattaren finner detta 

påpekande lika applicerbart inom språk och teologi, något som även återkommande återfinns i 

spontanremisser. 

En fråga som väcks hos uppsatsförfattaren i vid granskandet av spontanremissernas 

synpunkter gällande brott mot egna uppsatta riktlinjer för framtagandet av en kommande 

kyrkohandbok, i den mån de funnits, är den kring riktlinjers betydelse? Denna fråga går även 

att relatera till Thonrtons granskningsrapport (2017) där det bl.a. berörs att tidsöverskridanden 

ej resulterat i nämnvärda konsekvenser. När begäran om mer tid inkommit har den godkänts 

utan direkta anmärkningar eller konsekvenser.  

 

I spontanremisserna finns synpunkter på otydlighet gällande olika begrepps egentliga 

innebörd, t ex teologisk mångfald, delaktighet, igenkännande mm. I sammanhanget har frågor 

kring vem som fått stå för definitionsinnebörden väcks. Appelqvist berör även detta i 

Befrielse på folkspråk? (2014) och ställer frågan om vem som beslutar om vad som är 

igenkännande i vår tid. 

 

När det kommer till bearbetningen av KHF 2012 påpekas i OR att inkomna synpunkter 

beaktats och bearbetats av sakkunniga. Men det har ej varit möjligt att i OR, eller övriga 

officiella dokument, finna svar på vilka de sakkunniga som deltagit i de olika delarna av 

arbetsprocessen varit. Inte ens hur många de antalsmässigt varit, vilken kompetens de besitter 

eller vilken teologisk eller musikalisk inriktning de representerar. Informationsbristen har 

kritiserats starkt, från såväl anställda som akademiska institutioner och bristande samarbete 

mellan experter med specialistkunskap inom liturgi påtalas i spontanremisser och 

överensstämmer med den övriga debatten. Denna undersökning har vidare kunnat skönja att 

samma kritik återfinns även inom språk och teologi. Även Thorntons granskningsrapport 

(2017) belyser att extern sakkunnigkompetens kan bidra till nya perspektiv. 

Oavsett personlig ståndpunkt gällande KHF 2016 föreligger anledning att antaga att om 

sakkunniga inom olika områden tillåtits påverka förslagets utformning i betydligt större grad 

än så skett, hade nuvarande kritik varit betydligt mindre. Precis som spontanremisser vittnar 

om finns en enorm kompetens. Och detta granskningsarbete har ej kunnat finna någon tydlig 

motivering till att sakkunnigkompetens och forskning inte involverats mer.  

Uppsatsförfattaren kan finna troligt att ett annat arbetssätt i kombination med mer tid kunnat 

resultera i att kritiken blivit mindre. Samtidigt är alltid frågor om vad som är bra 

svårdefinierade. Inom t ex ett och samma pastorat kan olika församlingar haft olika 

uppfattningar. Och vad är det som definierar brett stöd; stort stöd i kyrkomötet eller hos 

sakkunniga? Vad och vilka avgör?  Sett till Ärkebiskopens uttalande ”Vi kan inte nöja oss 

med mindre än en handbok som håller högsta kvalitet i såväl text som musik.”, så borde, 

enligt uppsatsförfattaren, sakkunniga och forskning fått större utrymme. Detta är även något 

Thorntons granskningsrapport (2017) fastslår bl.a. i samband med att en distinktion mellan 

kvalitetssäkring och förankring bör ske i framtiden. Nämnvärt är att det ingenstans varit 

möjligt att finna något konkret svar på vem som beslutar om behovet i sig, eller vad som 
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anses inklusivt och för vem. En fråga uppsatsförfattaren finner intressant för framtiden är en 

bredare undersökning av hur vissa konstaterandet gjorts t ex gällande exkludering i HB 86. Är 

den så stor att den kan anses så stor att den är obrukbar?  

 

Som berördes i bakgrundsdelen har arbetssättet med framtagandet av denna kyrkohandbok 

dels varit nytt för Svenska kyrkan, dels saknar motsvarighet i andra lutherska kyrkor 

internationellt. Kyrkohandboksrevisionen har drivits centralt från kyrkokansliet som lämnat 

ett färdigt förslag till församlingarna till skillnad mot att först pröva förslag, därefter 

aktualisera dem centralt för att sedan stadgas för församlingsbruk. Sett till Thorntons 

granskningsrapport (2017) har arbetssättet inte fungerat särskilt väl, en bild som delas av 

spontanremisser. Granskade områden direktiv, planering och metod, organisation 

(ansvarsfördelning och roller), genomförande, styrning och uppföljning, kritikbemötande, 

transparens, kommunikation och förankring fick alla kritik i olika grad. 

 

Något uppsatsförfattaren däremot inte håller med om är de spontanremissynpunkter som är av 

åsikten att handbokskommittén saknar kompetens. Snarare finnes Lundbergs teori gällande 

liturgihistorisk forskning (men som blir applicerbar även historiskt teologiskt och 

kyrkohistoriskt), om att det istället handlat om att finna sätt att argumentera förbi 

realiakunskap, forskning och tradition. Detta genom att tillskriva den irrelevant utifrån att t ex 

attribuera den kontextuell genom förbiseende, underkännande, minimering m.m. Bradshaw 

talar om detta i samband med begreppet ordo i liturgihistoriskt sammanhang.  

Detta är något vissa inriktningar av feministteologi och sekulärliberalteologi, för att nämna 

några, kritiserats för. En sådan grundproblematik kan enligt uppsatsförfattaren inte överlappas 

om än all världens sakkunniga i teologi och musik anlitades. Men det handlar inte om 

bristfällig kompetens i sig utan om vilka som tillåts delta i arbetet och vilken teologisk eller 

musikalisk inritning de har. 

Vidare får god intention inte förväxlas med god kunskap.  

Däremot när det kommer till de få spontanremisskommentarerna som påtalar för lite 

genustänk i KHF och för mycket förlegad teologi, där går däremot faktakunskapen att 

ifrågasätta. 

   Bristfälligt tillvaratagande av tidigare kritik 
När det kommer till synen på eventuella förbättringar mellan KHF 2012 till KHF 2016 är 

spontanremissinnehållet överensstämmande med OR. Båda ger en samstämmig bild av att 

förbättringar ägt rum. Däremot uppmärksammas ej i OR om huruvida de remissvar som 

påtalar förbättring, men samtidigt belyser brister, ställer sig bakom KHF 2016 som förslaget 

gestaltas i nuläget eller enbart om ytterligare revideringar sker. Efter att ha studerat 

spontanremisser är det tydligt att förbättring ej per automatik är att likställa med 

tillfredställelse. 

 

Majoriteten spontanremisser som återkopplar till ändringar mellan de båda förslagen är 

samstämmiga om att de genomförda revideringarna till största delen bestått av kosmetiska 

ändringar och slumpmässigt putsande. Inkomna synpunkter på KHF 2012 sammanfattas i 

SKU enligt följande:  
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De övergripande teologiska synpunkterna gällande KHF 2012 har primärt 

handlat om treenigheten och hur den framställs, det eskatologiska, den 

inomvärldsliga betoningen, försoningsläran, kristologin, bibelanknytningar, 

kyrkoåret och diakoni. Samtliga behövde förstärkas och förtydligas. Även 

obalans mellan trosartiklarna påtalades, att det existentiellt svåra i våra liv 

borde lyftas fram mer samt teologiska betoningar vid dop och nattvard. I 

SKU går att utläsa att flera ändringar gjorts utifrån inkomna synpunkter. 1535 

 

Uppsatsförfattaren kan konstatera att ovanstående beskrivning även blir applicerbar på KHF 

2016.  

I OR påpekas förvisso att kritik, t ex mot språket, tagits i beaktning men hur detta utförts 

delges ej. Sett till synpunkterna i spontanremisserna, är de innehållsmässigt nästintill identiska 

med första omgångens remissynpunkter (sett till hur de presenteras i SKU). I de få fall 

återkoppling till hur tidigare synpunkter från första omgångens remissomgång tagits tillvara 

sker detta utifrån antigen hänvisning till uppdragets ramar, eller svävande deskriptioner om att 

synpunkterna tagits tillvara och bearbetats. Detsamma gäller för denna remissomgång. 

Spontanremisser vittnar övergripande om upplevd negligering av tillvaratagande av tidigare 

synpunkter.  

 

Men faktum är att de innehållsmässiga synpunkterna på KHF 2016 inte enbart i mångt och 

mycket är identisk med den som fanns på KHF 2012 utan även dem inkomna till det 

refuserade handboksförsalget från år 2000. ”Arbetet 2000 har resulterat i en fullständig 

revision och inte alls den tilltänkta försiktiga översyn som direktiven talat om”, är ett 

utlåtande vilket likväl kunnat appliceras KHF 2016. Detta är aningen uppseendeväckande då 

det i direktiven ingick att ta tillvara tidigare erfarenheter från arbetet med förslaget 2000. Sett 

till spontanremisserna går frågan som ställdes efter KHF 2000; ”Vill handbokskommittén 

hindra människor från att tillbe Gud som Fader och Jesus som Herre?”, likväl att applicera på 

KHF 2016. 

Och nog kan konstateras att nästintill all kritik som ledde fram till att KHF 2000 refuserades 

är aktuella:  

 

* Gudstjänstens språk blivit stereotypt, ensidigt och opersonligt.  

* Gud tappat bärande kraft och en avhierarkisering och avpersonalisering av Gud har ägt rum 

* Jesus är Herre borde vara något o-omtvistligt  

* Brist på inkludering av barn och unga.  

* Arbetet gick från översyn till revision 

 

Hur kan ovanstående förstås utifrån samhällsutvecklingen? Vad har ändrats på de år som 

förflutit? Här finns definitivt frågor för vidare forskning.  

Kritiker har pålyst att oviljan att ta till sig kritik återfunnits ända in i det sista. Detta är något 

uppsatsförfattaren efter detta granskningsarbete kan instämma i där bemötandet av hur 

Thorntons granskningsrapport (2017) tydliggjorde detta. Granskningsrapporten som beställts 

                                                           
1535 Svenska kyrkans utredningar SKU 2016:1 Kommentarer till Kyrkohandbok för Svenska kyrkans s 21, 50-52 
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av Kyrkomötet visade på stora brister i processen men från kyrkokansliets sida, och från 

enskilda förespråkande kyrkomötesledamöter, gick man tidigt ut med att rapporten fokuserat 

på det som inte fungerat. Men i rapportens inledningsord går att läsa att detta enbart gäller 

resultatpresentationen, inte undersökningen (vars granskade områden tydligt framkommer). 

Det är korrekt att det undersökningen kunnat konstatera fungerat bra i processen enbart berörs 

översiktligt men själva granskningen har ej haft som utgångspunkt att leta brister. Efter att 

studerat granskningsrapporten är faktumet tydligt, inget av de granskade områdena har 

tilldelats s.k. grönt ljus av den anledningen att inget uppnått nivån för att kunna tilldelas detta.  

Uppsatsförfattaren finner det därav som en extremtolkning att granskningsrapporten skulle ha 

lämnat det positiva därhän. Vilka andra områden skulle kunnat ingå i en process och som inte 

bedömts, när granskade områden varit: direktiv, planering och metod, organisation 

(ansvarsfördelning och roller), genomförande, styrning och uppföljning, kritikbemötande, 

transparens, kommunikation och förankring?  

  Hur påverkas framtida engagemang?  
Återkommande kritik rör att det essentiella legat på att få KHF att gå igenom vid Kyrkomötet 

2017. Denna bild stärks efter att djupstuderat spontanremisserna i förhållande till SKU, 

diverse protokoll och OR. Ett exempel är den spontanremiss som återger uppmaning att ej 

pröva förslaget i praktiken, utan enbart med pennan i hand. Liknande synpunkter återfinns i 

andra spontanremisser. Ett sådant förfarande leder tankarna till att det inte varit 

erfarenhetsbaserade synpunkter under en längre sammanhängande period som varit det 

primära beslutsunderlaget. En fråga som aktualiserats är hur ett framtida engagemang 

påverkas av sättet kritik och synpunkter nu bemötts och vilken roll handbokskommittén har? 

Föreligger risk att det kan upplevas meningslöst att avsätta den tid faktiskt tar att t ex sätta sig 

ner och skriva en utförlig spontanremiss. Vad säger kyrkohandboksprocessen om kyrkans 

organisation? I Thorntons granskningsrapport (2017) påtalas hur den bristande och/eller 

otydliga återkopplingen till remisskritik kan påverka intressenters förtroende för 

kyrkohandboksprocessen och Svenska kyrkans organisation negativt. Vidare konstateras att 

Svenska kyrkan bör se över dokumentation, rapportering och protokoll vid framtida projekt. 

Den internklassificering av material som nu skett av arbetsmaterial och beslutsprotokoll 

tenderar enbart att resultera i ett upplevt hemlighetsmakeri. 

4.1.4  Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan fastställas att spontanremissernas återgivelse i OR är ytterst 

minimerade särskilt då utgångspunkten för OR legat i remissenkätfrågorna, även om den på 

intet sätt kan anses inkorrekt i sig. Den återkommande kritik som riktats mot 

remissenkätfrågeformuleringarna till KHF 2012 respektive KHF 2016 i såväl 

spontanremisser, artiklar, media, sociala medier mm, har denna undersökning kunnat bekräfta 

vara ytterst relevant.  

 

På den övergripande syftesfrågan gällande huruvida det utifrån källstöd går att finna sannolikt 

stöd för att öppnare frågeställningar och större svarsmöjlighet i remissenkätsformuläret 

kunnat ge en mer komplex bild än den nu officiella av ett stort brett remisstöd för KHF 2016 

kan inte svaret bli annat än ett ja.  
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När det kommer till presentation av innehållsmässiga synpunkter, statistiska hänvisningar och 

synpunktspresentation utkristalliseras att OR mer tenderat att handla om vad som inte sägs än 

vad som sägs. När återkoppling till spontanremisserna sker, är det flyktigt i en mening eller 

liknande. Givetvis resulterar detta i följdfrågan: Vad sägs inte gällande remissinstanssvaren 

och övriga remissvar? Genom att OR helt utelämnar vissa synpunkters existens, samt 

reflektion, förmedlas en bild av att påtalad förbättring i mångt och mycket är detsamma som 

nöjdhet.  Oavsett personlig ståndpunkt i frågorna går att konstatera att mycket av den tidigare 

framförda kritik kan anses befogad och därav följdfrågan: Hur påverkas viljan till framtida 

engagemang ytterst relevant?  

 Det inklusiva språket och dess konsekvens 
4.2.1  Språkliga överväganden 

Sett till de språkliga överväganden som legat till grund för revideringsarbetet innefattade 

dessa t.ex. att språket skulle vara: ”funktionellt över en längre tidsperiod, inte primärt ämnat 

för enskild andakt, inte vara alltför präglat av samtidspopulära uttryck men fortfarande lämna 

utrymme för lokala tilltal, vara poetiskt inflytande mm.” Men uppnåddes ovanstående syfte?  

Utifrån spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter är svaret nej. Bl.a. påtalas att 

resultatet anses bryta mot sin intention. Dit hör t.ex. att ”gudstjänstens språk inte får bli så 

enkelt att dess uttryck direkt kan omfattas av alla.” De innehållsmässiga synpunkterna i 

spontanremisserna rör bl.a. att det inklusiva språket anses gått från att vara ett (gott) medel till 

ett självändamål, från teologiskt förvaltande till subjektivitet. Den eftersökta balansgången 

mellan tradition och nyskapande saknas. Den mest frekventa återkommande kritiken handlar 

om det inklusiva språkets konsekvenser (teologiskt, liturgiskt och stilistiskt). 

 

Sett till OR kan överlag sägas att återgivelserna gällande spontanremissernas utförliga 

synpunkter kring det inklusiva språket och dess konsekvenser återfinns men i ytterst minimal 

och förenklad form. Däremot har utrymme lämnats för att besvara, eller försvara sig, mot bl.a. 

Svenska Akademiens kritik. Överlag framträder en bild av att de positiva och de negativa 

synpunkterna väger jämnt rent antalsmässigt. Detta bl.a. i hänvisningar och citeringar.  

 

En annan språklig utgångspunkt vid framarbetandet av KHF 2012/2016 var textanpassning till 

Bibel 2000. Även här har kritiska synpunkter inkommit på att syftet ej anses uppnås. Kritik 

riktas bl.a. mot att vedertagna formuleringar gått förlorade men även att anpassningen inte är 

konsekvent. Ett sådant exempel är när kalk bytts ut mot bägare, med hänvisning till Bibel 

2000, samtidigt som blir utgiven behållits istället för Bibel 2000:s offras osv. Kalk och 

åminnelse påtalas vara invanda ord. Detsamma gäller t ex uttrycket ”åt dem som han har 

utvalt” som är ändrat så att det inte heller stämmer överens med Bibel 2000. Motiveringen är 

att formuleringen inte kan anses inkluderande (Luk 2:14). Frågor om det verkligen bör vara 

möjligt att ändra, eller anpassa, bibelns texter med motiveringen att de ej anses ”passa in i 

konceptet”, aktualiseras i spontanremiser, frågor vilka lämnas därhän i såväl SKU som OR.  



207 
 

Vissa synpunkter kring textanpassning går att koppla till Lundbergs yttrande om att 

förvånansvärt många gör en felaktig hopblandning av filologisk bibelöversättning och 

liturgisk bibelöversättning, något som enighet rådde kring vid framarbetandet av KHF 2000. 

 

Den intima sammanbundenheten mellan tro, språk och liturgi överensstämmer väl med 

tidigare forskningar och vetenskapliga artiklar av bl a Lang, Wilkens, Holte, Pahlmblad m fl. 

Appelkvist skriver i Befrielse på folkspråk? Språk och ecklesiologi i reformationstida 

kyrkoordningar och i kyrkohandboksförslaget (2014) att luthersk teologi lyfts ur sitt 

sammanhang i KHF 2016 vilket i sin tur påverkar bl.a. sakramentsförvaltningen i nattvarden 

på ett sätt som går emot Svenska kyrkans egen tradition, kyrkans roll och gudsbilden. Därtill 

lyfter Appelkvist frågor gällande vad som egentligen är utmärkande för språket i vår tid och 

vilka skall kriterierna vara? Och Holte påpekar i Gudomlig närvaro och andlig himmelsfärd – 

Kritisk granskning av förslag 2012 till högmässoritual för Svenska kyrkan (2014), förutom 

teologiska felaktigheter, musikaliska brister såsom textändringen i Sursum Corda. Holte 

undrar vad syftet med att ignorera kritik grundar sig på? Kan det handla om en önskan om att 

vissa alternativ skall få självdö?  

Om dessa ändringar däremot kan rättfärdigas utifrån andra perspektiv, t ex systematiskt 

teologiska, faller utanför denna masteruppsats undersökning. 

4.2.2  Teologi och liturgi 
I undersökningsdelen granskades och presenterades uppsatsfrågan gällande liturgi delvis 

invävt i avsnittet berörande teologi, delvis separat.1536 Men då återgivelsen av inkomna 

spontanremissynpunkter gällande liturgi och liturgiska partier i OR var ytterst få kommer 

dessa här vävas samman i ett avsnitt. De mest återkommande skildringarna gällande de 

liturgiska partierna har varit kommentarer som ”någon sats” men väldigt sällan återges 

innehållet i synpunkten. Ofta hänvisas istället till kommentarsvolymen för KHF 2016 (SKU).  

återge 

  Bibel och bekännelse 
Många av de teologiska synpunkterna som återfinns i spontanremisserna rör att det finns delar 

av KHF 2016 som anses stå teologiskt i strid med Svenska kyrkans bekännelseskrifter och 

den världsvida kyrkans. Bl.a. väcks frågan hur långt det är försvarbart att gå i jakten på ett 

inklusivt språk? Dessa frågor och/eller synpunkter har inte varit lika framkommande i OR. 

 

Dop och nattvard är Svenska kyrkans två sakrament och denna undersökning har kunnat 

konstatera att synpunkterna inte sällan handlat om att det inom dessa områden inte får finnas 

teologiska tveksamheter, något som KHF 2016 anses innehålla. 

Gällande nattvarden påtalas att Svenska kyrkans nattvardsfriande skall vara i 

överensstämmelse med BEM. Men sett till SKU:s förklaring blir det problematiskt. 

 

Utifrån detta har konstaterats att bönen om Anden (epiklesen) vanligen finns 

explicit formulerad i nattvardsbönerna. Svenska kyrkan har samtidigt i sitt 

                                                           
1536 Vad har varit utmärkande för synpunkterna på liturgi och liturgisk musik (dess uppgift och funktion)?  
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svar på BEM-dokumentet framhållit att en sådan bön kan vara antydd eller 

underförstådd och att centrum för nattvarden är Kristi löfte.1537  

 

Att det skulle anses fullgott att epikles kan vara antydd eller underförstådd finner 

uppsatsförfattaren svårt att försvara ur teologiskt perspektiv. I praktiken skulle ett sådant 

synsätt innebära att böner, enbart genom ett införlivande i en kyrkohandbok, skulle få en ex 

opere operato- verkan, varav epikles inte skulle behöva vara explicit formulerad i varje 

enskild nattvardsbön. Denna uppsats har ej kunnat finna någon tydlig motivering till detta 

utifrån kyrkohistoriskt och liturgihistoriskt perspektiv, men finner däremot spontanremissers 

påpekande kring detta relevant. 

 

Samma avsaknad av reflektion återfinns gällande att enbart 37 % av 323 svarande valt 

alternativet bra på frågan ”Hur bedömer ni att Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 

kommer till uttryck i dopgudstjänsten i kyrkohandboksförsalget 2016?”1538 Särskilt i 

perspektiv till Ärkebiskopens uttalande om omöjligheten att nöja sig med en kyrkohandbok 

som ej håller högsta kvalitet. Gällande nattvard återfinns ej motsvarande fråga. Detta i 

kombination med att spontanremissernas synpunkter ej vidrörs. Uppsatsförfattaren finner det 

uppseendeväckande att inte nämnvärd reflektion, eller reaktion, på synpunkter på att 

kommande kyrkohandbok, vars syfte är reglering, öppnar för olika dopmotiv i en och samma 

kyrka. Svenska kyrkan är en luthersk evangelisk bekännelsekyrka och utifrån det blir det 

problematisk om sakramentens innebörd blir lokalt betingade. 

 

I sammanhanget bli det är svårt att inte instämma i de spontanremisser som menar att det 

finns delar av KHF 2016 som faktiskt innehåller brott mot allmänkyrklig tradition. 

Diskussionen om den kyrkliga traditionens betydelse i sig, när frångående skulle kunna vara 

berättigat mm, är dock ett annat dilemma vilket lämnas helt utanför denna masteruppsats. 

Däremot finner uppsatsförfattaren det inte oproblematiskt med påtalanden om ”insmugna” 

teologiska förändringar i strid med Svenska kyrkans officiella bekännelsedokument utifrån en 

handboks reglerande syfte. Och precis som en spontanremiss skrev växer en ny generation in i 

Svenska kyrkan med den nya kyrkohandboken som grund för lära.  

  Inklusiva språkets påverkan på gudsbilden 
Att försöka finna ett inklusivt språk, och att tala om ”Gud bortom genus”, var en av 

utgångspunkterna i kyrkohandboksarbetet med språket. Återkommande hänvisningar i såväl 

processen som SKU har skett till Ramshaw och Edgardh, vilka fördjupat sig mycket i 

feministteologi.   

 

I denna masteruppsats har uppsatsförfattaren kunnat konstatera att övervägande majoritet av 

spontanremisser som hänvisat till genusperspektivet är samstämmiga om att Gud bortom 

genus tenderat bli Gud inom genus. Detta samtidigt som flertalet påpekar att de på intet sätt är 

motståndare till varken ett inklusivt språk eller till normkritiskhet. Men KHF 2016 anses 

återspegla vad som upplevs att nästintill till varje pris undvika vedertagna gudstilltal såsom 

                                                           
1537 KS 2015/1245 s 67 
1538 Alternativet ”bra” samt ”ganska bra” fick dock tillsammans 74 %. 
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Herre, Fader och Han. Detta så till den grad att det negativt påverkar både lära och pastoral 

omsorg. Denna kritik återfanns även gentemot det refuserade KHF 2000. Edgardh tillskriver i 

Gudstjänst i tiden (2010), dessa synpunkter känslomässiga upplevelser, ej fakta, då begreppen 

fortfarande återfanns i förslaget.1539 Sett till spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter 

kring detta gällande KHF 2016 finner uppsatsförfattaren att om synpunkterna varit lika 

sakliga då, som nu, är det inte korrekt att enbart tillskriva dem ”upplevelser” med hänsyn till 

att Herre och Fader fortfarande omnämns. Om man sedan instämmer i kritiken i sig är en helt 

annan sak. Däremot kan uppsatsförfattaren finna Edgardhs betonande av att begreppen finns 

bevarade i KHF 2012/2016 essentiell. Det finns spontanremisser, i vilka sken ges av att Herre 

och Fader nästintill utraderats i förslaget. Så är givetvis inte fallet. Faktum är att begreppen 

fortfarande är dominerande. Däremot att vissa språkliga ändringar mer återspeglar Gud inom 

genus finner uppsatsförfattaren ackurat. Detta t ex i ändringen av Glora ”Ära åt Gud i höjden 

och frid på jorden bland människor som han älskar” till ”Ära åt Gud i höjden och frid på 

jorden bland människor som Gud älskar”. Ändringen framhäver att syftet ligger på att få bort 

han, inte att den gamla formuleringen är svårbegriplig, teologiskt inkorrekt eller för 

ålderdomligt formulerad. 

I OR återfinns kritiken men återgivelsen är minimerad och förenklad med beskrivningar som 

att ”någon enstaka församling” har synpunkter på att t ex Herre ersätts med Gud, att Gud är 

Mor, samt att KHF 2016 anses präglas av en alltför antropomorf gudsbild. 

 

Ytterst betydelsefull inom feministteologin är Gail Ramshaw och dennes arbeten. I Gud 

bortom genus (1999) finner dock uppsatsförfattaren en del tvetydigheter i argumentationen 

utifrån kyrkohistoriskt och historiskt teologiskt perspektiv, vilka även till stor del blir 

applicerbara på kyrkohandboksdebatten. Även om Ramshaw finner treenigheten som den 

yttersta modellen för ömsesidig relation, tillskrivs samtidigt argumentet om att Fader, Son och 

helig Ande bör brukas med hänvisning till att bibelns texter använder dem, som: 

”fundamentalistiskt, och inte särskilt övertygande ens som stöd för egna älsklingstankar”.1540 

Ramshaw väcker ett viktigt perspektiv men det prekära som enligt uppsatsförfattaren kvarstår 

i Ramshaws argument är frågan: Vad är det som säger att Ramshaws källor är tillförlitliga? 

Särskilt med uttalanden som att kyrkan måste sluta förlita sig på en viss typ av teologer som 

vill försvara treenighetsläran, samtidigt som Ramshaw själv hänvisar till en källa vilken 

behandlar en gnostisk gudsbild i samband med att kristna bör visa hur Sofia kan användas för 

att uttrycka evangeliet (Sofia-dikterna och dess tal om den gudomliga visheten).1541 Samma 

källhänvisningsfråga blir applicerbar i Ramashaws argumentation kring att gudsnamnet 

JHVH, som blev Adonaj (och slutligen Herre), är ett ord för manlig makt vars omskrivning 

kan höra samman med anknytningen till militär makt.1542 Vad är det som säger att Ramshaws 

källor till detta påstående är mer tillförlitliga en dem hon underkänner? Och underkännandet 

av vissa källor, eller att finna sätt att argumentera förbi dem, är ytterst applicerbart på 

kyrkohandboksprocesen- och debatten.  

                                                           
1539 Edgardh [2010] s 160 
1540 Ramshaw [1999] s 86 
1541 Ramshaw hänvisar här till Sophia and the Mother-Father: The Gnostic Goddess (Perkins Pheme) [1983] 

Uppsatsförfattarens kritik med hänvisning till gnostisk gudsbildslitteratur bör i denna masteruppsats enbart ses 

utifrån kyrkohistoriskt och historiskt teologiskt perspektiv.  
1542 Ramshaw [1999] s 51 
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Ramshaw ser vidare fastläggandet av lärosatser som problematiskt men finner inte heller 

lösningen i att ta till ”modern poesi” för att ”sätta piff på gudstjänsten”.1543 Det blir bara att 

experimentera med liturgin. Det sistnämnda är något som mycket väl går att koppla till 

spontanremissernas påpekanden på KHF 2016. 

 

Edgardhs arbete inom feministteologi har även det varit mycket betydelsefull. I sin 

avhandling Feminism och liturgi (2001) har Edgardh fördjupat sig i att undersöka hur ett 

feministiskt perspektiv kan vara den feministiska liturgiska rörelsen till hjälp. Men även hos 

Edgardh, likt hos Ramshaw, vill uppsatsförfattaren reflektera över huruvida risk för normativ 

tolkning i vissa fall föreligger. T ex när Edgardh hänvisar till den egenförfattade dikten Sofias 

lov utifrån att texten ”kan ses som en bekännelsetext” och att den använts som en 

trosbekännelse i gudstjänstssammanhang.1544 Men faktum är att det är Edgardh som definierar 

texten som en bekännelsetext, vilket kan bli problematiskt vid den vetenskapliga analysen. 

Likt Ramshaw finns problematik när eget selekterade källor upphöjs till bekännelseskrifter 

och diskussion utifrån detta framförs.  

 

Uppsatsförfattaren finner avsaknaden av reflektion kring eventuella konsekvenser av en 

alldeles för antropomorf gudsbild problematisk. Denna problematik belyses även av 

Sundqvist i Gudsbilden i kyrkohandboksförslaget (2014) och ämnet har diskuterats i 

kyrkohandboksdebatten. Sundqvist menar att gudsbilden i KHF 2016 blivit opersonlig medan 

människan och hennes sociala ansvar är det som blir framträdande.  

En annan avhandling som blir applicerbar i sammanhanget är den av Hössjer Sundman. 

Hössjer Sundman har i Herren är mitt ibland oss (2006) undersökt gudsnärvaroföreställningar 

i gudstjänsttexter och påtalar vikten av levande texter. Men en kyrkohandbok är samtidigt ett 

levande lärodokument. Det är kring den ouppnådda balansgången manifesterad i KHF 2016 

många synpunkter inkommit på.  

De få motiveringarna som getts rör att ett frekvent användande av maskulina termer vid 

beskrivandet av Gud förstärker patriarkala strukturer samt att moder blir befriande då alla inte 

har en god relation till sin far. Men en spontanremiss vittnar dock om att ett sorgehus i 

samband med en begravning önskade psalm 249 med motiveringen att psalmens budskap 

signalerade att alla fadersgestalter inte var som deras (jordiska) pappa. Dessa tankegångar 

återfinns inte i SKU utan istället motiveras beslutet med (något slags) förutsättande att de som 

inte har en god relation till sin far upplever det hotfullt om Gud benämns i dessa termer. 

Likaså saknas problematisering av att långt ifrån alla har goda erfarenheter av relationen till 

sin mor. Hur, på vilka grunder, och av vilka konstaterandet gjorts redogörs aldrig. 

Uppsatsförfattaren har inte heller kunnat finna svaret i andra granskade källor.  

Avsaknad reflektion kring att det som avses bli inkluderande istället skulle kunna stå i vägen 

för sökandet av Gud, om fader och moder inte kan innebära annat än jordiska föräldrar, är 

något uppsatsförfattaren reflekterat mycket kring under arbetets gång. Även i 

spontanremisserna återfinns liknande tankegångar. Bl.a. ställs frågan om inte risk för att en 

språklig fundamentalism föreligger, om Herre enbart kan likställas med person av manligt 

                                                           
1543 Ramshaw [1999] s 108 
1544 Edgardh [2001] s 270 
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kön, eller jordisk makthavare. Diskussionen kring Gud som Fader går att koppla till Robert 

Louis Wilken, Uwe Michael Lang och självaste Augustinus som berör hur människan av 

Jesus blivit uppmanad att närma sig Gud. Även tidigare nämnda Ramshaw belyser (1999) att 

ett eliminerande av fader för ett ersättande av moder ej är möjligt. Vidare betonar Ramshaw 

att inte alla kvinnor är mödrar, att alla har ej positiva upplevelser av sin mor.  

 

Något som uppsatsförfattaren reflekterat över under arbetets gång är huruvida KHF 2016 till 

viss del förstärker de stereotypa könsattityder som önskats motarbetas, tankegångar vilka även 

återfinns i spontanremisser. Någonstans utkristalliseras i förslaget en underton av att Gud som 

Fader står för patriarkat (som måste tas bort) och Gud som mor för (en kvinnans) mjukhet, 

närhet och omhändertagande. Ramshaw (1999) varnar för sexuellt eller psykiskt beskrivande 

feminina termer såsom mor, bröst mm, utan förespråkar röst, ögon och öron.  

I sammanhanget blir även Skys påpekande i Genus och religion (2009) om förskjutning från 

patriarkat till matriarkat inom viss feministisk religionskritik intressant, så även Ellversons 

Handbok i Liturgi (2002). Ellverson är tydlig med att arbetet med ett inklusivt språk måste 

infatta olika fromhetsriktningar. Om inte, riskerar de som önskar bibehållande av Fader bli de 

som kommer uppleva sig exkluderade.  Hur väl detta uppnåtts i KHF är tveksamt. 

 

Utifrån ovanstående önskar uppsatsförfattaren öppna för frågan om det inte snarare är ett 

behov av ett inkluderande förhållningssätt och en apofatisk gudsbild som behöver lyftas fram. 

En större betoning av att mänskliga begrepp aldrig fullkomligt kan beskriva Gud.  

Ovannämnda Handbok i liturgi beskriver hur de metaforer av Gud vi använder egentligen 

handlar om uttryckssätt som kännetecknar Gud, men Gud i sig går ej att fånga med ord. Även 

Pahlmblad (2014) lyfter fram betydelsen av tillvaratagandet av metaforer, i detta fall 

kvinnliga, medan Sundqvist (2014) påpekar att bibelns dynamiska gudsbilder lätt kan landa i 

förmycket metaforer med antropomorf betoning. 

Sett ur ett teologiskt- och kyrkohistoriskt perspektiv kallade Jesus själv Gud för Fader, men 

inte i form av en jordisk pappa. Detsamma gäller den äldsta bekännelsen att Jesus är 

Herre.1545 Den har genom alla tider förenat kristna världen över. Det teologiska 

sammanhanget ligger långt ifrån jordiska hierarkier utan handlar om ”allas Herre och allas 

Tjänare”. Här vill uppsatsförfattaren betona vikten av kunskapsförankring, något som även 

återfinns i spontanremisser. Hos många församlingsbor är idag uttryckets uppkomst okänt 

varpå dessa riskerar tolkas enbart utifrån samtidskontext. Men uppsatsförfattaren kan 

instämma i de spontanremisser vilka påtalar att avsaknad av kunskapsförankring ej allena kan 

ses som en god anledning till att en så central bekännelseproklamering undanskjuts. Vidare 

kan uppsatsförfattaren finna en inkonsekvens i genusargumentationen. Inom genusdebatten 

betonas vikten av att tilltala människor de kön de själva identifierar sig med (han, hon, hen), 

men detta blir inte applicerbart på gudstilltalet i KHF 2016. Teologiskt tilltalas Gud Fader 

utifrån att det är så Jesus ombett människor närma sig och tilltala Gud. Ur genusperspektiv 

blir det då komplicerat att detta inte skulle gälla Gud. I sammanhanget kan frågan ställas om 

utgångspunkten månne legat i önskan om vad Gud borde, eller skulle kunna vara, ej sola 

                                                           
1545 I det Romerska Riket sågs kejsaren som Domius et Deus dvs Herre och Gud. För kristna blev det en 

omöjlighet att dyrka kejsaren som Gud då Jesus är Herre. Jesus är Herre blev således en bekännelse. 
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scriptura. Denna obesvarade reflektion kvarstår oavsett ideologisk- eller teologisk hållning. 

Däremot att försöka finna ett inkluderande språk är något uppsatsförfattaren ställer sig mycket 

positiv till. 

 

Bland de granskade spontanremisserna återkommer synpunkter på att vissa förändringar mer 

ger sken av att vara en ideologisk än teologisk markering. Uppsatsförfattaren finner att detta 

även återspeglas i de ytterst få spontanremisser som förespråkar Gud som kvinna. 

Argumenten som framläggs är inte huvudsakligen av teologisk karaktär, utan hänvisning sker 

bl.a. till de (tragiska) siffrorna om den höga mödradödligheten runtom i världen, 

löneskillnader mellan män och kvinnor inom vissa yrkeskategorier mm. Detta bör enligt dessa 

vara skäl nog att inte benämna Gud i maskulina termer. I en spontanremiss önskas att kyrkan 

skall tillmötesgå nutida gudsföreställningar men redogör aldrig för vad dessa innebär, eller 

vem som definierar respektive beslutar. Är det att ”Gud finns i allt och alla” och att 

människan är en ”myndig och ansvarig medskapare”? Om så är fallet blir det inte helt 

oproblematiskt. Sett till det förstnämnda är förkunnande av panteism ej överensstämmande 

med Svenska kyrkans officiella lära och i strid med luthersk- och allmänkyrklig tradition. 

Detsamma gäller hierarkin mellan Gud och människan. Att Gud är överordnad allt. Det är en 

teologisk grundsanning i den världsvida kyrkan. I en av de få spontanremisserna som stödjer 

denna förskjutning ställs frågan hur kvinnor skall kunna identifiera sig med Jesus om Svenska 

kyrkan bevarar bekännelsen Jesus är Herre? Vad signalerar det om lika värde? Oavsett 

personlig ståndpunkt i frågan är det ofrånkomligt att denna typ av ändringar resulterar i 

teologiska, ekumeniska, kyrkohistoriska och pastorala konsekvenser (se vidare 4. 2. 2. 4 

Pastoralteologisk konsekvens). 

  Inklusiva språkets påverkan på människobilden 
Den hierarki som teologiskt råder mellan Gud och människan har inom vissa teologiska 

samtidsinriktningar tillskrivits exkluderande. Sett ur kyrkohistoriskt och historiskt teologiskt 

perspektiv har denna hierarki aldrig förorsakat huvudbry. Snarare har den setts som ett axiom. 

Gud står över människan och har därigenom även förmågan att gripa in i hennes liv, något 

som i sin tur haft stor pastoral betydelse.  

 

Spontanremisserna, men även Svenska Akademien, påtalar en förskjutning mot att människan 

blir Guds jämlike eller t o m överordnade i KHF 2016. Ett sådant exempel utkristalliseras i 

ändringen av Välsignelsen. I spontanremisser påtalas att människan genom denna språkliga 

ändring gjorts till herre över Herren. Det traditionella bibliska synsättet är att hon är skapad 

till Guds avbild, inte tvärtom, och därav blir den teologiska förändringen en realitet. 

Detsamma gäller formuleringen om att Gud önskar få leva i gemenskap med oss (inte 

människan i gemenskap med Gud). Gud blir det passiva subjektet. I OR är denna kritik knappt 

synbar vilket uppsatsförfattaren finner anmärkningsvärt med tanke på att denna återfunnits 

enda sedan KHF 2000, och konstant återkommit i såväl vetenskapliga- som debattartiklar. 

Samma problematik återfinns i vissa formuleringar i KHF 2016, där t ex inslag av den 

omtvistade apokatastasisläran återfinns. Holte skriver i Gudomlig närvaro och andlig 

himmelsfärd (2012) att det inte med bibliskt stöd går att konstatera att Gud bevarar allt och 

alla rakt av. Denna ändring återspeglar en obalans mellan bevarande och förnyande i KHF 
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2016. Detta är i sin tur något som väl går att applicera på spontanremissernas innehåll som 

KHF i stort. Sedan vill uppsatsförfattaren givetvis inte negligera att andra aspekter 

 

 än den historiskt teologiska/traditionella behöver tas i beaktning vid formulerandet av nya 

liturgiska texter i de fall de inte är fastslagna. 

 

Även inom detta område har uppsatsförfattaren således kunnat finna att spontanremisserna 

påtalar brott mot det egna uppdraget om det inkluderande språkets funktion, men även 

begränsningar gällande teologiska förändringar. Här går frågan om var utgångspunkten för 

arbetet legat att ställa. Har den varit i bibel och bekännelse, eller i en (subjektiv) önskan om 

hur t ex Gud borde/skulle kunna vara, och ur vars önskan möjlighet sökes. Mellan dessa råder 

en markant skiljelinje.  

 

Undvikande av synd är något annat återkommande i spontanremisserna. Resultatet i KHF 

2016 anses även här resulterat i en förändrad människobild. I OR återges att denna kritik 

inkommit men även här i minimerad form, bl.a. att begreppet brustenhet uppfattas olika 

beroende på generationstillhörighet. Men mycket av de detaljerade synpunkterna i 

spontanremisserna ges ej något större utrymme. Detta resulterar i att de kritiska och mer 

positiva synpunkterna framstår vara av tämligen samma mängd, den som tagit del av 

spontanremisserna vet att detta ej överensstämmer med realiteten. 

 

I SKU återges att synd är ett för tungt ord som skuldbelägger. Behov att finna mer samtida ord 

har därav setts som en nödvändighet, och intentionen att söka nya formuleringar har inte gått 

att finna några uttryckliga invändningar emot i spontanremisserna. Denna undersökning 

fronderar således den inte sällan förekommande generaliseringen om att kritik gentemot det 

inklusiva språket är att likställa med motsättande av förnyelse och ombearbetning av texter. 

Även här påtalas att det inte är upp till en handbokskommitté att på egen hand genomföra 

denna typ av ändringar.  

Uppsatsförfattaren kan instämma i att diskussionen kring begreppen synd och brustenhet bör 

lyftas i ett större sammanhang. Rent teologiskt skulle ett ersättande av synd till brustenhet, 

eller misstag kunna innebära att Jesus dog för att människan ibland begår misstag?1546 I så fall 

skulle detta kunna resultera i en allt annat än barmhärtig gudsbild, något som är långt ifrån 

intentionen om en inklusiv gudsbild, särskilt då KHF 2016 även rymmer texter om att ”allt 

ryms i Guds kärlek”. Att brustenhet ryms i Guds kärlek orsaker troligen inte någon större 

teologisk debatt, men gör även synd det? Är synd och brustenhet verkligen synonyma?   

När det kommer till generationstillhörighetshänvisningen som sker i SKU gällande hur olika 

begrepp uppfattas önskar uppsatsförfattaren att detta reflekterats mer kring. Hör denna 

skillnad samman med att kunskapsförankringen ser olika ut mellan den yngre och den äldre 

generationen? Uppsatsförfattaren finner att sannolikhet förefaller trolig. Men borde inte även 

reflektion kring undervisning ske med tanke på att undervisning är ett av uppdragen i Svenska 

kyrkan?1547 Och gudstjänstens syfte är bl a att genom predikan förkunna och undervisa. Detta 

                                                           
1546 Med misstag avses här vardagstriviala händelser. 
1547 Församlingens grundläggande uppgift enligt riktlinjer för församlingsinstruktion är att bedriva gudstjänst, 

undervisning, mission och diakoni. 
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blir således applicerbart på andra områden som denna masteruppsats granskat, t ex liturgi och 

sakramentsförvaltning. Historiskt teologisk hänger synd och frälsningsgärning oupplösligt 

samman.  

Samtidigt kan inte faktum om att utmaningen, eller glappet, mellan den akademiska teologin, 

och den konkreta situationen i den enskilda församlingen, ignoreras. Vilka möjligheter finns 

att eventuellt ”korrigera” avvikande dogmatiska uppfattningar, hos såväl anställda som 

församlingsbor?  

  Pastoralteologisk konsekvens 

Pastoral konsekvensanalys efterlyses i spontanremisserna. Synpunkterna handlar om allt ifrån 

ytligt budskap till pekorala formuleringar, ofta med tydliga exemplifieringar. I OR nämns, 

utan närmare genomgång, att denna kritik inkommit men överlag presenteras att synpunkter 

om nutidsanpassat språk representerar KHF 2016, d.v.s. syftet är uppnått.  

Några frågor som väckts hos uppsatsförfattaren under arbetet, och som även påtalats i 

spontanremisser, är huruvida risk föreligger att ett budskap som blir för slätstruket förlorar 

förmågan att beröra. Vad blir kvar om allt förpassas till begriplighetens tyranni? Vad blir 

kvar av förkunnelsen? Vad blir kvar av undervisningen? Vad blir kvar att växa i? Kan detta 

vidare resultera i att liturgins bärande kraft riskerar går förlorad, och därigenom hela 

kyrkans gudstjänstliv?  

 

Den pedagogiska ansatsens relation till att alla omedelbart skall kunna förstå, borde enligt 

uppsatsförfattaren fördjupats mer. Detta i kombination med att reflektion över att synpunkter 

inkommit på att KHF 2016 innehåller alternativ vilka anses så svåra att förstå att det först 

krävs en grundlig genomgång av t ex Kristi försoningslära. När det gäller lättillgängligheten i 

språket kan samtidigt inte förnekas att det ur ett didaktiskt perspektiv är svårt att ett inklusivt 

och lättillgängligt språk inte kommer påverka innehållsprecessionen. Åter igen är det 

avsaknad av balansgång som uppsatsförfattaren finner problematisk med 

kyrkohandboksprocessen och produkten.  

Uppsatsförfattaren finner att de två spontanremisser, vilka påpekar att ordet kärlek 

förekommer 71 gånger i förslaget, medan frälsning enbart gör det fyra uppmärksammat något. 

Inte enbart gällande kyrkohandboken utan för hela den teologiska ramen. Denna fördelning 

vittnar om något. 

 

Uppsatsförfattaren instämmer med de spontanremisser som berör att det råder en allmän 

övertro till att gemene man inte vill ha allvarsamhet eller trosperspektiv. Detta tydliggörs vid 

kris- och katastrofsituationer. Kyrkorummen fylls då fortfarande, efterfrågan i 

skolsammanhang kvarstår mm, något som även tas upp av Pettersson i Utmaningar för 

Svenska kyrkans identitet (2016). Pettersson hänvisar bl.a. till en fallstudie som genomförts i 

Gävle och där resultatet visat på att kyrkans roll som social aktör faktiskt inte minskat utan 

ökat. Trots talet om ett sekulariserat Sverige har kyrkan bibehållit sin starka ställning som 

trygghetsskapare i samhället men dess roll har gått från makthavare till resurs och 

värdeskapare. 

Även Edgardh (2010) påtalar att människans gudstro inte alls är död, men att den ser 

annorlunda ut än tidigare när kyrkan hade tolkningsföreträde. Uppsatsförfattaren kan 
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instämma i att kyrkan fortfarande förvaltar något som människor söker, när inget annat i det 

post-moderna samhället uppfyller behovet. Att då förminskande av Guds tremendum kan få 

pastoralteologiska konsekvenser bör lyftas för diskussion utifrån olika perspektiv. När Guds 

allsmäktiga förmåga att gripa in i människans liv reduceras, i önskan att framhäva dennes 

mjuka sidor, vilken konsekvens riskerar det få? Den problematiseringen saknar 

uppsatsförfattaren i KHF- debatten, något som däremot går att koppla till Sundqvists 

Gudsbilden i kyrkohandboksförslaget (2014).  

 

I spontanremisser ställs även de viktiga frågorna om hur stor problematiken med exkludering 

p g a av språket egentligen är, en fråga uppsatsförfattaren finner ytterst relevant. Sett till 

Gustavssons Delaktighetens kris (2016), där körsångares upplevelser undersökts, är det som 

upplevs föråldrande i grunden inte härrörande ur genus utan ur andra språkliga aspekter. T ex 

otydlighet eller dålig förankring till samtidens människors verklighetsupplevelse.  

Även Modéus redogör i Längta efter liv (2014) för att det är de upplevda kvaliteterna som är 

mer betydelsefulla än gudstjänstformen. Bönen har en viktigt funktion i sammanhanget.  

Utifrån detta går att ställa frågan om handbokskommittén förbisett grundproblemet i sökandet 

av ett inklusivt språk. Sett till spontanremisserna, likt vetenskapliga artiklar och debatter, 

finns stöd för den teorin.  

När det kommer till betonandet av samtidens människors verklighetsuppfattning undrar 

uppsatsförfattaren om otydlig teologi är lösningen? Istället finner uppsatsförfattaren behov av 

ett inklusivt förhållningssätt i arbetet med gudstjänsten och med undervisningen. 

Ovannämnda Modéus (2014) uttrycker även att följarskap och ledarskap haft betydelse och 

där just betydelsefullheten av att få vara medskapare varit viktigt, att inkluderas. 

Uppsatsförfattaren önskar större diskussion kring att finna arbetssätt för mer inkluderande 

gudstjänster, och metoder att göra bibelordet, predikan och liturgin relevant för besökaren här 

idag.  

Uppsatsförfattaren landar i frågan; Vad är det som säger att nya gudstjänstbesökare kommer 

att komma enbart för att vi får en ny kyrkohandbok med ett inklusivt språk?  

 

Denna undersökning har även kunnat belysa att inkluderingsperspektivet inte heller alltid är 

problematiskt utifrån pastoralt perspektiv. Upprepningar och växelläsningar är ett sådant 

exempel. Den förstnämnda är ypperlig för den som inte kan läsa, men för den som inte kan 

läsa, har svårigheter med det svenska språket eller har en neurofysisk svikt riskerar detta bli 

allt annat än inkluderande. Och när det kommer till helig dans, eller andra former av rörelser i 

högmässan, vad sker med dem med olika former av rörelsehinder? Detta även förekommande 

bland barn. Slutfrågan blir, om alla dessa olika metoder skall tillgodoses, splittras 

gudstjänsten då sönder? Faktum kvarstår att det på intet sätt är ovanligt att personer med 

funktionsnedsättning besöker en traditionell högmässa där igenkännandefaktorn skapar 

trygghet och genom trygghet delaktighet, ett perspektiv uppsatsförfattaren saknar i 

resonemanget. Även sett ur en större historisk kontext har fasta moment haft betydelse, och 

även om lokala variationer alltid funnits finner uppsatsförfattaren frågan om huruvida 

utformningsmöjligheterna i och med KHF 2016 blivit för många relevant. Särskilt sett till att 

ordo-begreppet i KHF tenderar fokuserat på minsta gemensamma nämnare och därav skiljer 

sig markant från hur bl a Schmemann, Dix och Lathrop definierat det. 
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Något annat uppsatsförfattaren saknar är problematisering av huruvida risk föreligger att de 

befintliga gudstjänstbesökarna till slut ger upp om högmässan experimenteras sönder? Redan 

nu har dessa synpunkter gått att skönja i spontanremisser insända av kontinuerligt 

gudstjänstfirande församlingsbor. De som regelbundet firar söndagsgudstjänsten är kanske de 

som vill ha traditionen, medan de som söker andra former av den anledningen söker sig till 

andra gudstjänster. Är inte detta också en form av mångfald? Även tveksamheter för 

tjänstgörande personal, t ex präst, återfinns i spontanremisserna och nämns förbigående i OR. 

Dit hör t ex otydlighet i vad som gäller i olika situationer tillsammans med inkonsekvens 

gällande alternativ. Behov av fler alternativa ordningar för t ex dop i krissituation har 

inkommit.  

 

En annan essentiell fråga som väckts hos uppsatsförfattaren under granskningsarbetet är till 

vilka Svenska kyrkan riktar sina gudstjänster? Till dem som inte kommer, eller till dem 

faktiskt gör det? Hamnar en alldeles för stor fokusering på dem som inte besöker 

söndagsgudstjänsten, medan intresset att undersöka anledningen till varför de som faktiskt gör 

det varit minimal. Edgardh (2010) påpekar att även om deltagarantalet till 

söndagsgudstjänsten minskat har samtidigt andra alternativa och/eller profilerade gudstjänster 

tillkommit. Detta finner uppsatsförfattaren behöver belysas mer när enbart hänvisningar till 

statistik om sjunkande gudstjänststatistik presenteras. Samtidigt saknar uppsatsförfattaren hos 

Edgardh resonemanget om just söndagens huvudgudstjänst, Herrens dag Dominica, och dess 

betydelse ur både kyrkohistorisk- och ecklesiologiskt perspektiv. Så även diskussion om nya 

gudstjänstformer (friluftsgudstjänster mm) i förhållande till kyrkorummet.    

  Barnperspektivet  
En annan viktig utgångspunkt i arbetet med framtagandet av en ny kyrkohandbok var 

barnperspektivet. I spontanremisser bekräftades betydelsen av inkluderande av barn- och 

unga, men samtidigt upplevdes inte resultatet, såsom det presenterades i KHF 2016, 

tillfredställande.  

Återkommande synpunkter gällande barnperspektivet har direkt, eller indirekt, berört att 

mycket av inkludering av barn- och unga inte styrs av en handbok. I den aspekten 

överensstämmer spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter med OR.  

 

Återkommande är att KHF 2016 anses förminska gudstjänstbesökares förmåga att förstå 

genom alltför stora förenklingar återfinns i spontanremisser, något som även återkommer 

explicit gällande barn- och unga. Återkoppling sker bl a till konfirmandfrågan; ”Vill ni 

konfirmeras?” Ändringen har motiverats med att konfirmandfrågan i HB 86:s anses vara 

alltför krävande för en 15 åring att besvara och att frågan vidare riskerar ”skapa onödig vånda 

och inre samvetskval hos den enskilde konfirmanden, att hon/han inte varit 100 % ärlig”. 

Detta påstående är något som ifrågasatts i spontanremisser och något som även 

uppsatsförfattaren finner ackurat. Det finns andra infallsvinklar än återgivna motiveringar i 

SKU vilka negligerats i diskussionen. T ex den gällande konfirmationsundervisningens syfte. 

Konfirmation är (fortfarande) inom Svenska kyrkan en bekräftelse av dopet. Men detta är inte 

att likställa med att vara färdig med sin tro, något som konfirmandundervisningstiden bör 



217 
 

behandla. Vidare önskar uppsatsförfattaren ställa frågan; Inom vilket annat sammanhang 

avkrävs inom Svenska kyrkan 100 % instämmande? Församlingsbor och gudstjänstbesökare 

förväntas knappast ha fullständig förståelse av varje enskild proklamering i Credo? Frågan om 

HB 86 formulering bör omformuleras lämnar uppsatsförfattaren obesvarad, men att ungdomar 

inte skulle förstå annat än den ytterst ytliga formuleringen ”Vill ni konfirmeras?” (som i 

praktiken skulle kunna ha vilken innebörd som helst) blir nästintill ett underskattande av 

ungdomars perceptionsförmåga. Och frågan i sig bekräftas väl egentligen genom att närvara 

vid konfirmationsgudstjänsten? Det skulle i ett vigselsamanhang kunna motsvara, med 

hänvisning till att det blivande brudparet kanske inte fullt ut förstår äktenskapets innebörd, att 

enbart inledningsvis ställa frågan: Vill ni gifta er med varandra? 

 

4.2.3 Ekumeniskt och kyrkohistoriskt perspektiv - Svenska 

kyrkan som del av den världsvida kyrkan i 

allmänkyrklig tradition 
Många spontanremisser har uttryckt oro för de ekumeniska konsekvenser KHF 2016 riskerar 

kunna få. Svenska kyrkan har undertecknat BEM dokumentet och återkommande synpunkter 

har handlat om att förslaget anses innehålla delar vilka tydligt står i strid med dessa 

överenskommelser.  

 

När det kommer till hur spontanremissernas synpunkter gällande ekumenik återspeglas i OR 

har en komparativ undersökning varit svår att genomföra. Det enda som konkret återges är att 

det ekumeniska betonas i samband med igenkännandets betydelse. Där hänvisas till att det 

idag inte sällan finns människor med olika kyrkotraditioner i den svenskkyrkliga högmässan. 

Däremot berörs ej de tämligen många påtalade teologiska förskjutningarna och dess 

ekumeniska konsekvens inom andra områden. 

Uppseendeväckande finner uppsatsförfattaren att de många synpunkter som inkommit kring 

nattvarden inte reflekterats mer över. Särskilt då det är ofrånkomligt, oavsett instämmande 

eller ej, att negligera problematik när brott gentemot KO påtalas. I Kap 20, nattvard går att 

utläsa följande:  

 

Enheten i måltiden är ett tecken för den synliga enhet kyrkan strävar efter 

och för världens enhet. Delandet av brödet vid Guds bord får konsekvenser 

för hur brödet delas i världen. Blicken är riktad mot den himmelska 

måltidens fullkomlighet.1548 

 

Och just ovanstående är något även Pahlmblad tar upp i inledningen i Mässa för enhetens 

skull (2014) där enhetligt sakramentsfirande betonas utifrån ekumeniskt perspektiv. Grunden i 

det liturgiska utformandet (textmässigt) måste ligga i att andra kyrkor, i allmänkyrklig 

tradition, runtom i världen skall kunna känna igen sig i Svenska kyrkans sätt att fira nattvard. 

 

                                                           
1548 KO 1 kap 20, Nattvard 
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Under granskningsarbetets gång har uppsatsförfattaren utifrån studerandet av OR, SKU och 

protokoll kunnat skönja en inkonsekvens i det ekumeniska perspektivet. Nedsänkningsdop 

och smörjelse är vedertaget ur internationellt perspektiv men återfinns ej i KHF 2016, 

däremot tenderar mångfalds- och valmöjlighetsaspekten inom andra områden vara nästintill 

oändlig (t ex över 8000 sätt att gestalta en högmässa). T o m vid sakramentsförvaltningen. 

Och åter väcks följdfrågorna (hos uppsatsförfattaren); På vilka grunder har besluten tagits? 

När och vad skall följa ekumenisk praxis och när kan det frångås? Särskilt i ett förslag där 

teologisk mångfald varit en viktig utgångspunkt. Detta är något denna mastersuppsats inte 

kunnat besvara.  

4.2.4   Svenska kyrkans inre sekularisering 

Återkommande i spontanremisserna är ett direkt eller indirekt påtalande om avsaknad av 

konsekvensanalys under framarbetandet med de båda kyrkohandboksförslagen. Ett exempel 

gäller huruvida det som tillskrivs inkluderade för en del kan bli exkluderande för andra. Det 

talas ibland om kyrkans inre sekularisering där bl.a. frågor om huruvida att vara en kyrka i sin 

samtid, per automatik är att likställa med att måsta ge avkall på en tydlig tro och tradition? 

Inte sällan har en falsk dikotomi ställts upp mellan dessa. Denna typ av frågor är ytterst 

applicerbara på kyrkohandboksdebatten. Där har synpunkter på att den teologiska 

förkunnelsen, utifrån bekännelsedokument, fått stå tillbaka för en mer ideologisk markering 

återkommit. Uppsatsförfattaren kan finna efterfrågan av ett djupare teologiskt resonemang 

ytterst befogad. Om kyrkan börjar skymma sin teologiska förkunnelse för att alltmer enbart 

fokusera på det allmänmänskliga, och samtidsanpassade, Var går gränsen till att enbart bli en 

välgörandeorganisation eller en intresseorganisation bland många? Kan en alltför utslätad 

förkunnelse förlora sin bärande kraft utifrån pastoralteologiskt perspektiv? Även 

inkonsekvensen som påtalas i spontanremisser gällande att KHF 2016 ena gången rymmer en 

uppsjö alternativ, andra enbart ett (t ex vigselordning och Fader Vår) återspeglar delvis detta. 

 

Diskussionen som förts i samband med KHF om huruvida kyrkans roll är att vara rådande 

samhällsmentalitet och individers enskilda önskningar till lags. Denna typ av frågor går att 

koppla till forskningar och undersökningar av bl a Einar Billings Den svenska folkkyrkan 

(1963), Ninna Edgardhs Gudstjänst i tiden (2010), Anna J Evertsson Gå vi till paradis med 

sång (2002) Jan- Olof Aggedahl Griftetalet mellan trostolkning och livstydning (2003), 

Tomas Appelqvist Befrielse på folkspråk? (2014) m fl. Billing och Appelkvist ser inte 

mänskliga önskningar som något kyrkans per automatik måste böja sig för utan kyrkan bör slå 

vakt om förvaltandet av budskapet. Appelqvist påpekar bl.a. hur vissa av KHF:s texter ger 

sken av att kyrkans uppgift är att bekräfta människors erfarenheter och egna gudsbilder 

hämtade ur det postmoderna samhället, inte förkunna en bekännelse, något som 

överensstämmer med övrig debatt i allt ifrån sociala medier till vetenskapliga artiklar. Även 

Rosenius tar upp detta i sin fallstudie Svenska kyrkan samma kyrka? (2015). Där konstateras 

att individen alltmer är den som fått stå i centrum för teologin och Rosenius lyfter fram att 

förändringen av kyrkans styrelseskikt år 2000 är intimt sammanvävd med dess lära och 

förkunnelse. En förändring har kunnat skönjas när makten flyttades från ämbetshåll till lokal 

nivå (församlingen) genom den KO som då utarbetades. 
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Två andra avhandlingar som går att knyta till diskursen om samtidsavspegling är Evertssons 

Gå vi till paradis med sång (2002) och Aggedahl Griftetalet mellan trostolkning och 

livstydning (2003).  

Evertsson undersöker psalmens funktion vid begravningar där kyrkoaspekt kontra 

samhällsaspekt belyses. Att begravning är en pastoral utmaning är något obestritt men 

uppsatsförfattaren finner samtidigt att Evertssons resonemang delvis präglas av en underton 

av att kyrkans budskap (påskens budskap) kan vara så svårbegripligt att det kan väcka anstöt 

och exkludering hos anhöriga i samband med begravning. Förenklat skulle kunna säga att det 

hos Evertsson blir en obalans mellan samhälls- och kyrkoaspekten där den första väger 

tyngre. Här hade uppsatsförfattaren, liksom i kyrkohandboksdebatten, önskat en större 

problematisering kring att den kristna kyrkans kärnförkunnelse de facto ligger kring påskens 

budskap (uppståndelsen).  

Aggedahl studerar i sin avhandling griftetal från präster i Svenska kyrkan och Borgå stift i 

Finland. Förutom en komparativ studie ämnar Aggedahl undersöka hur griftetalets innehåll 

överensstämmer med biskopsmötets definition av ett griftetals uppgift. Aggedahl fann att 

Svenska präster gör mer avsteg i förkunnelse än de finska samtidigt som förståelse finns för 

att präster i samband med begravningar kan behöva göra avsteg från viss förkunnelse av 

pastoral hänsyn.  

Skillnaden mellan Evertsson och Aggedahl ligger dock i att den sistnämnde är tydlig med att 

ett sådant pastoralt avsteg, oavsett intention, resulterar i det ofrånkomliga; att prästen, de 

facto, sviker sitt uppdrag, om/när denne väljer bort evangelisk-luthersk teologi för att anpassa 

sig efter anhöriga eller rådande samhällskontext. Även detta blir ytterst applicerbart på 

handboksdebatten.  

 

Sett ur kyrkohistoriskt perspektiv är förskjutningen från en tydlig kristen förkunnelse mot ett 

mer allmänmänskligt perspektiv något som successivt vuxit fram inom Svenska kyrkan. 

Därav går de diskussioner som förts i anknytning till KHF att tillämpa i den stora 

kyrkohistoriska och ecklesiologiska debatten. Bexell ger en mycket god översikt över denna 

förskjutning i Griftettalets syfte och funktion i homiletikhistoriskt perspektiv (1998) och 

Svensk påskpredikan under 1800- och 1900-talen (2010). I den förstnämnda, som blir 

applicerbart på hela Svenska kyrkans gudstjänst- och teologiska utveckling, så även 

handboksdebatten, tydliggörs hur fokus förflyttas från förkunnelsen och församlingen till 

individen och det allmänmänskliga. Genom detta har pastoral omsorg fått en ny innebörd. I 

Svensk påskpredikan under 1800- och 1900-talen (2010) konkretiserar Bexell hur olika 

teologiska skolbildningar tydliggörs i handbokslitteratur t ex feminism. Sambandet mellan 

universitetsteologi eller samhällsmentalitet är tydlig, något uppsatsförfattaren väl finner 

överensstämmande på denna masteruppsats resultat. 

 

Sett utifrån ovanstående kan denna masteruppsats således konstatera att förskjutningen eller 

diskussionen på intet sätt kan härledas i kyrkohandboksprocessen, däremot må den ha 

kulminerat genom att konkretiserats i den. 

 

Ett annat område i KHF 2016 där frågor om ideologisk markering aktualiseras är gällande 

vigselordningar. Även präster och församlingar vilka aktivt kämpat för samkönade äktenskap 
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i Svenska kyrkan påpekar att de finner det problematiskt att heterosexuella par inte längre 

kommer ges möjlighet att vigas till man och hustru om de så önskar. Inte heller har denna 

undersökning kunnat finna svar på, på vilka argument som framförts för att samkönade 

äktenskap skulle undermineras om även möjlighet till särkönad vigsel skulle bibehållas. 

Uppsatsförfattaren kan instämma i frågan om på vilket sätt två vigselordningar skulle vara 

problematiskt, om båda värderas och sanktioneras lika, och där även särkönade par som 

önskar könsneutral skulle godtas. Ur teologiskt perspektiv blir en strykning av särkönad vigsel 

i Svenska kyrkan svårt finna stöd för. 

 

De innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna samstämmer med Löwegrens 

ståndpunkt gällande att de reella teologiska motsättningarna, manifesterade i 

kyrkohandboksdebatten, rör bekännelseproblematik utifrån Svenska kyrkans 

bekännelsedokument och i förhållande till gemensamma ekumeniska överenskommelser 

såsom BEM dokumentet. Oavsett om man sympatiserar med inkomna teologiska synpunkter 

utifrån systematiskt teologiskt perspektiv, går det ej att frånkomma att spontanremissernas 

påpekanden om att resultatet (KHF 2016) inte anses överensstämma med SKU:s egen 

skildring om att kommande kyrkohandbok måste förhålla sig till bekännelse och lära (även 

om en gudstjänst i övrigt bör få vara lokalt präglad) i vissa textförslag är befogad utifrån 

kyrkohistoriskt- och historiskt teologiskt perspektiv. 

4.2.5  Sammanfattning  
Sammanfattningsvis kan sägas att spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter gällande 

att handbokskommittén anses gått emot arbetets syfte gällande balans mellan en lokal, 

samtidspräglad och inklusiv gudstjänst, i förhållandet till bekännelser och lära, utifrån 

kyrkohistoriskt och historiskt teologiskt perspektiv till stor del kan ses som ytterst relevanta.  

Återkommande synpunkter kring det rent teologiska har kretsat kring att det inklusiva språket 

anses medfört betydande konsekvens för gudsbilden, människobilden, frälsningsgärningen 

mm. Vidare påpekas att KHF 2016 anses innehålla tendenser av panteism, modalism och 

apokatastasislära d.v.s. lära som står i strid med Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Obalans 

mellan förnyelse och bevarande är något annat återkommande i spontanremisserna. 

Detsamma gäller pastoralteologisk och ekumenisk konsekvens av nedtonad förkunnelse 

och/eller för stora språkliga förenklingar, något som även anses applicerbart utifrån 

barnperspektivet. Dessa synpunkter är dock ej något explicit tillhörande 

kyrkohandboksdebatten utan måste ses kontextuellt. I OR återfinns många av 

spontanremissernas synpunkter rent innehållsmässigt men så ytterst minimerade och utspridda 

att helhetsbilden går förlorad till stora delar. 

 Valmöjlighet och bekännelse 
Ett annat omfattande område i detta granskningsarbete har rört de innehållsmässiga 

synpunkterna kring de många valmöjlighetsalternativen KHF 2016 bereder för. Sett till OR 

överensstämmer återgivelsen av spontanremissernas synpunkter rent innehållsmässigt men 

fördelningsmässigt minimeras de kritiska synpunkterna. Synpunkter som lyfts fram är 

påtalandet om att KHF 2016 rymmer god balans mellan valmöjlighet och enhet. För den som 
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inte läst spontanremisserna ger presentationen i OR en bild av att balansen mellan kritiska och 

positiva inkomna synpunkter väger någorlunda jämt. Något som inte är realiteten.  

 

När det kommer till de innehållsmässiga synpunkterna i spontanremisserna ligger inte 

problematiken eller kritiken kring att det framöver ej skulle vara möjligt att fira en traditionell 

högmässa. Istället handlar de om att alternativen dels är för många till antalet med alldeles för 

olika inriktning, dels att flera av alternativen inte håller god kvalité (språkligt, teologiskt, 

musikaliskt).1549 Som arbetet påvisat har mängden alternativ försvarats, bl.a. i SKU utifrån 

arbetets syfte; kyrkohandboken skall innehålla mångfald och lämna plats för lokalt 

utformande. Men det som aldrig analyseras är den återkommande kritik som påtalar att den 

mångfald förslaget innehåller inte anses befinna sig inom ramarna för bekännelseskrifter och 

bibel. Ett sådant exempel är att kyrkohandbokens texter skulle kunna ha någon slags ex opere 

operato verkan enbart genom sitt införlivande. Förklaringen i SKU till varför inte samtliga 

nattvardsböner innehåller epikles, anamnes och doxologi är att de tretton nattvardsbönerna 

tillsammans innehåller dessa. Samma tystnad återfinns gällande de synpunkter om hur det 

genom aktiva val i framtiden blir möjligt att kunna fira en nästintill Kristuslös gudstjänst. 

Boel Hössjer Sundman besvarade kritiken gällande de många alternativen KHF 2016 rymmer 

i den officiella chatten. Hon delar inte uppfattningen att KHF 2016 snarare är splittrande än 

enade.1550 Istället påtalar Hössjer Sundman att förslaget uttrycker en mångfacetterad teologi i 

ecklesiologiskt perspektiv. Därför finns t ex nattvardsböner vilka betonar olika saker. Vidare 

står KHF 2016 i ekumeniskt sammanhang och gudstjänstens centrala grundrytm samt 

igenkännande ligger i ordo. Esbjörn Hagberg skriver i samma chatt att det som av somliga 

uppfattas som ett legobygge är en del av uppdraget. KHF 2016 skall representera olika 

traditioner och skapa flexibilitet till gudstjänstfirande som på lokal nivå uppfattas relevant.  

 

Sett till spontanremisserna återkommer synpunkter på att Svenska kyrkans gudstjänst inte bör 

ha sin utgångspunkt i enskilda tjänstgörandes preferenser. Inte heller den lokala 

församlingens. Lex orandi, lex credendi appliceras i sammanhanget, något som även varit 

återkommande i den mängd debattartiklar som författats i kyrkohandboksfrågan. Detta utan 

att vara emot lokalt utformande i sig. Återkommande i spontanremisserna är samma önskan 

Pahlmblad och Löwgren ger uttryck för gällande Mässfirandet, att fokuseringen ej bör ligga 

på minimikravet för olika delar, utan på hur en fullödig liturgi och bekännelse uppnås.  

En annan fråga som väckts hos uppsatsförfattaren gällande den lokala församlingens 

möjligheter till individuella val är huruvida förslaget, vars intention var att skapa delaktighet 

och inkludering, i slutänden blev väldigt prästcentrerat? Uppsatsförfattaren i likhet med 

spontanremissuttalanden till stora delar sakna djupare resonemang kring gudstjänstbesökarens 

perspektiv, församlingspedagogens perspektiv, kyrkomusikerns perspektiv osv. Samtidigt 

instämmer uppsatsförfattaren med de spontanremisser som påtalar att mycket av det som rör 

inkludering ligger utanför en kyrkohandbok. Här behöver frågan om vad, vem eller vilka 

Svenska kyrkan är från ett aktörsperspektiv, lyftas. När det t ex talas om vad Svenska kyrkan 

                                                           
1549 Med traditionell Högmässa avses i sammanhanget utformade utifrån HB 86 (Serie A).  
1550 Hössjer Sundman Boel, Officiell chatt om Kyrkohandboksförslaget 2016-12-16   

       Hagberg Esbjörn, Officiell chatt om Kyrkohandboksförslaget 2016-12-16   
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är eller borde vara, avses då vad dess anställda anser, de förtroendevalda, lekmän/volontärer, 

församlingsbor etc.? 

 

Uppsatsförfattaren har kunnat fastslå att någon större problematisering eller analys av 

huruvida mängden alternativ KHF 2016 innehåller i slutänden är en optimal lösning för en 

rikskyrka, som Svenska kyrkan trots allt är, saknas. Eller är det så att Svenska kyrkan i 

praktiken alltmer blivit en stark församlingskyrka med en central administration? Faktum är 

att KHF till viss del återspeglar en närmast kongregationalistisk ecklesiologi. Dessa frågor går 

bl.a. att koppla till Rosenius Svenska kyrkan samma kyrka? (2015)  och Lundberg Vad hålls 

”pro cynosura et regula” i förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan? (2013). Rosenius 

undersökning belyser hur en styrelseförskjutning från nationell till lokal nivå ägde rum år 

2000, och Lundberg att en kyrkohandbok i grunden blir överflödig vid en kongregationalistisk 

kyrkosyn. Varken handbok eller liturgi behövs för att förbli en sakramentsfirande kyrka.  

Hur separationen mellan stat och kyrka påverkat Svenska kyrkan finns mycket att undersöka 

och forska vidare kring.  

 

Det reella svaret huruvida de många valmöjligheterna KHF 2016 bereder för är en gynnsam 

lösning kan enbart tiden utvisa. Däremot går det ej att negligera att potentiella konsekvenser 

redan nu flaggats för i alltifrån teologi till pastoral omsorg. Från kyrkokansliet fortsätter 

hänvisningarna till valmöjligheternas betydelse för ett fungerande gudstjänstliv i samtiden. 

Uppsatsförfattaren vill ställa motfrågan om det kan vara så att det finns ett värde i enhet och 

kontinuitet utifrån att det trygghets- och samhörighetskapande perspektivet. Detta utan att 

förneka den stora heterogeniteten i alltifrån kyrkosyn/församlingssyn till 

gudstjänstutformande som rådigt på såväl internationell som nationell nivå genom hela 

kyrkans historia. 

4.3.1  Sammanfattning 
Av de granskade spontanremisserna finns inget uttalat motstånd mot en kyrkohandbok 

innehållande valmöjligheter. Däremot återkommer synpunkter på hur detta gestaltar sig i KHF 

2016. Valmöjligheterna anses dels vara för många till antalet, dels innehållsmässigt för 

distinkta. Behov av större problematisering kring delaktighet i förhållande igenkännande 

påtalas i sammanhanget. Frågor kvarstår även kring det lokala i förhållande till det 

rikskyrkliga, den enskilde prästens preferenser i förhållande till kyrkans uppdrag. Framförallt 

borde frågan om igenkännandes betydelse för delaktighet beretts betydligt större plats i hela 

kyrkohandboksprocessen. Har Svenska kyrkan mer glidit över i en kongregationalistisk 

kyrka?  

Att det finns alternativ i KHF 2016 som kan stå i strid med den egna bekännelsen kan inte ses 

som annat än prekärt då handbokens syfte är reglering utifrån Svenska kyrkans tro, lära och 

bekännelse.  
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5 Sammanfattning med avslutande kommentar 
Denna deskriptiva innehållsanalytiska studie har huvudsakligen granskat spontanremissernas 

synpunkter på KHF 2016. Därefter har OR remissammanställningen studerats utifrån ett 

komparativt perspektiv; Hur återges spontanremissernas innehållsmässiga synpunkter i OR? 

En central utgångspunkt i framarbetandet med en ny kyrkohandbok har varit ett inklusivt 

språk, teologisk mångfald och delaktighet. I spontanremisserna har inte något uttalat motstånd 

gentemot intentionen gått att finna, däremot pregnant kritik gentemot resultatet.  

Återkommande synpunkter är att det inklusiva språket resulterat i övergripande språklig 

stilistisk kvalitetsförlust, fått negativt påverkan på teologi, liturgi, ekumenik, samt mängden 

alternativ. Detta riskerar i sin tur resultera i pastoralteologisk konsekvens såsom negativ 

påverkan gällande delaktighetsupplevelse hos gudstjänstfirande. Grundorsaken till framförda 

kritik återkopplar ofta till processen, en process vilken beskrivs som mycket bristfällig i 

många avseenden. 

 

I den mån en komparativ undersökning gått att genomföra kan konstateras att 

spontanremissernas synpunkter ges minimalt utrymme. Då större delen av OR har sin 

utgångspunkt i de fasta remissenkätsfrågorna vars utgångspunkt inte legat på undersökandet 

av innehållsmässiga synpunkter utan på möjligheten att fira gudstjänst utifrån olika alternativ, 

blir andelen som valt bejakande svarsalternativ i remissenkäten tämligen högt. Överlag kan 

konstateras att spontanremissernas tämligen detaljrika innehållsmässiga synpunkter i många 

sammanhang varit så pass minimerade att de ej getts rättvisa. 

 

Denna undersökning har inte haft som utgångspunkt att varken bekräfta eller dementera en 

viss hypotes utan syftet har varit att granska och analysera vad spontanremisserna respektive 

OR de de facto säger. Förvisso fanns hos uppsatsförfattaren en föraning om att fler kritiska än 

positiva synpunkter skulle återfinnas i spontanremisserna, men att det skulle vara ett så fåtal 

positiva, både andels som innehållsmässigt, har förvånat. Undersökningen har funnit att de 

som argumenterat med sakligast och utförligaste argument är de som haft kritiska synpunkter 

utifrån ståndpunkten att Svenska kyrkan skall bibehålla en tydlig kristen profilering (om än 

liberalare sådan), vars läras/förkunnelses grund bör ha sin utgångspunkt i/harmonisera med 

bibeln och bekännelseskrifter, och i respekt för tradition och kulturarv (såväl teologiskt som 

liturgiskt). Detsamma gäller processen. Kritik ges ofta med konkreta exemplifieringar. Detta 

skall dock inte likställas med att uppsatsförfattaren nödvändigtvis måste instämma i 

presenterade synpunkter, finna dem faktamässigt oklanderliga eller se dem som 

färdigreflekterade. Det som uppsatsförfattaren istället önskar lyfta fram är den stora 

komplexitet råder finns kring såväl produkt (KHF) som arbetsprocessen och betydelsen av 

transparens och forskningsförankring. Detta för såväl förtroende som slutprodukt.  

Viktigt är även att poängtera att kritiska synpunkter inte enbart inkommit från inomkyrkligt 

traditionalistiskt håll, eller från en specifik yrkeskår (även om kyrkomusikerkåren varit den 

mest samlade i sammanhanget), utan likväl från akademier, universitet och högskolor, 

sakkunniga, församlingsbor och kyrkorådsledamöter. Detta finner uppsatsförfattaren tydligt 
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visar att kyrkohandboken för Svenska kyrkan är betydligt mer än en inomkyrklig 

angelägenhet, trots att liturgi ofta förknippas med just inkomkyrklighet. 

Genomgående för de fåtal spontanremisser som haft en positivare hållning till KHF 2016, 

eller de som önskar större inklusivitet och enkelhet, är att det är här de mest 

åsikts/upplevelsebaserade argumenten går att finna. Bl.a. återfinns kommentarer som: ”glad” 

eller ”härlig att sjunga och lära sig”, att nästintill ingen tror att Jesus sitter på ”Faderns högra 

sida”, varpå Credo bör skrivas om helt, eller ”fungerar inte ny musik förblir den ju bara 

orörd”. Vidare har en blandning av okunskap och/eller faktaförnekelse gått att skönja i 

ovannämnda kategori med bl.a. argument om att begreppet synd bör ej bör finnas med i en 

handbok eftersom det kan leda till tanke om att det skulle finnas en arvsynd, att det borde vara 

upp till var teologiskt utbildad präst att själv få formulera vad äktenskapet egentligen handlar 

om, kyrkohandboken bör med hänvisning till inkludering även innehålla anvisningar om 

kyrkkaffe, ”Vem använder exempelvis begrepp som barmhärtighet?” m.m.  

 

Liknande åsiktsbaserade resonemang återfinns i de fåtal spontanremisser som påpekar att 

forskningsförankring inte bör ha en så central plats. I en spontanremiss argumenteras för att 

man bör bortse från forskning, utifrån att det kanske inte går att garantera att den lokala 

kantorn är förtrogen med forskning, då denne kan vara musiklärare i grunden. Även här finner 

uppsatsförfattaren behov att komplettera med frågan; Är detta verkligen ett fullgott skäl att 

inte använda sig av tillgänglig forskning för att kvalitetssäkring?   

Samma argument återfinns hos de få spontanremisser som förkastar Akademiernas utlåtanden. 

Här menas att det är Akademierna som står för okunskap. Men däremot redogörs aldrig varför 

så är fallet. Inte heller återfinns problematisering av att t.ex. kulturarv kan vara en del av 

Svenska kyrkan. Även i OR återspeglas delvis bilden av att det anses viktigt att försvara sig 

mot just Svenska Akademiens kritik. Uppsatsförfattaren finner det prekärt att saklig kritik från 

akademier, institutioner, expertutlåtanden m.fl. i förbisetts, även från Svenska kyrkans sida, 

och i värsta fall tillskrivits okunskap.  

 

Grundproblematiken till att handboksdebatten överlag sett ut som den gjort finner 

uppsatsförfattaren inte primärt emanerar ur att olika teologiska eller teologiskt 

musikaliska/liturgiska inriktningar finns, utan att en större och öppnare dialog mellan dessa 

borde förts under hela arbetets process. Vidare borde sakkunnigkompetens (från såväl 

institutioner som enskilda sakkunniga inom olika områden) i större utsträckning tagits tillvara. 

Dessa faktorer hade kunnat resultera i en kyrkohandbok med betydligt större möjlighet att 

förena än splittra, och mynnat ut i en debatt som kunnat leda till reflektion och progression 

istället för stagnation. Nu tenderar istället råda en allvarlig missuppfattning om att tradition 

och förnyelse är varandras dikotomier.  

En av de mest prekära reflektionerna som gjorts under masteruppsatsskrivandet är att det i 

kyrkohandboksprocessen funnits benägenhet till någon slags sammanblandning mellan 

kvalitets- samt realiakunskap i förhållande till preferenser- och åsikter. Denna 

sammanblandning är inte främmande vår samtid. Distinktionen mellan åsikt och fakta har till 

viss del suddats ut. Det problematiska med denna utveckling är att när rötterna till kunskap 

förloras blir det i slutänden enbart åsikter och tyckande kvar. Detta riskerar få konsekvenser 
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för såväl synen på realiakunskap som framtida engagemang och bör enligt uppsatsförfattaren 

tas på yttersta allvar. 

 

Oavsett den personliga ståndpunkten i kyrkohandboksfrågan kan uppsatsförfattaren konstatera 

att morgondagens kyrkohistoria läggs idag. Frågan om handboksprocessen genomsyrats av 

vad Svenska kyrkan vid 2020-talet önskade vara har aktualiseras, så även om det funnits 

andra drivkrafter än teologiska. Blev spegel av samtiden viktigare än fönster mot 

allmänkyrklig tradition och den världsvida kyrkan? Samtidig som ingen falsk dikotomi 

mellan dessa båda skall upprättas. Kyrka och stat har under hela hennes historia varit 

sammanbundna, assimilering en del av hennes identitet, men kyrkans överlevnad har också 

legat i hennes särskiljande. Redan under 300-talet uppkom behov av bekännelse tillsammans 

med kanonbildning och apostolisk successionsdiskussion/ämbetsdiskussion. Måhända tiden är 

inne för Svenska kyrkan att på allvar våga ställa sig de svåra frågorna kring kyrkans identitet. 

Vad är att vara kyrka i tiden? Vilka vägval står Svenska kyrkan inför? Och i den diskussionen 

behövs en tvärvetenskaplig dialog där olika infallsvinklar tas i beaktning. Innebär att vara en 

per automatik att brott med traditionen måste göras? Behöver den episkopala kontra den 

kongregationalistiska kyrkosynen belysas mer?  

 

Något som vuxit fram under arbetets gång är frågan om det inte fr.o.m. nu tydligare går att 

skönja en ”ny” teologisk inriktning utöver konservativare (mer traditionsbunden) och 

liberalare, där utgångspunkten tenderar ha förskjutits till subjektet dvs mig själv, att det är jag 

som blir normen utifrån vilken läran skapas.1551 Som nämndes inledningsvis i denna 

masteruppsats är frågan huruvida det med hermeneutikens hjälp går att tillskriva i princip 

vadhelst man personligen ej finner önskvärt kontextuellt betingat? Öppnar detta i sin tur för 

ett möjliggörande att med utgångspunkt i preferenser och önskemål, skapa/finna en teologi 

utifrån möjlighetsperspektivet? Ett sådant förhållningssätt är inte oproblematiskt då det i 

praktiken skulle kunna öppna för att nästintill vilka helst exegeser skulle kunna gå rättfärdiga. 

Samtidigt kan inte motfrågan, om det inte är så att all teologi i grunden faktiskt är mänskliga 

tolkningar, undvikas att ställas.  

 

Summa summarum kan uppsatsförfattaren vid slutet av denna masteruppsats konstatera att 

undersökningen väckt mer frågor än vad den gett svar gällande processen, och när det 

kommer till den innehållsmässiga synpunktsgranskningen utkristalliseras en helt annan bild 

av stödet för KHF 2016 än den som återges i OR och kyrkokansliet. Solveig Ininbergs 

uttalande: ”Remissvaren tyder på att många församlingar är nöjda med stora delar av 

handboksförslaget”, blir i denna kontext ytterst komplext.1552  

 

Granskningsarbetet kan avslutningsvis fastslå att negligerande av vissa synpunkter, i en 

tillskriven öppen demokratisk process, inte resulterar i att invändningarna försvinner utan 

snarare att polarisering ges starkare fäste. Än mer att reflektera över är om handboksprocessen 

i slutänden ej kom att handla om vilka synpunkter som inkommit i sig, utan hur dessa bemöts.  

                                                           
1551 Begreppen konservativ respektive liberalteologi används här i ett mycket vitt perspektiv. Givetvis är dessa 
inte två enhetliga grenar. 
1552 Ininbergs Solveig, Officiell chatt om Kyrkohandboksförslaget 2016-12-16   
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För vidare forskning finns fortfarande mängder material att gå igenom.  
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7 Bilaga  
 

Deskriptiv statistik, spontanremisserna 

Synpunkt Fotnot Antal Procent 
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66% 

Invändningar rörande ekumenik, kyrkohistoria och tradition  1003 35 
 

21% 
 
Invändningar beträffande negativa konsekvenser på liturgin 
och liturgisk musik 1032 54 

 
33% 

Invändningar mot för många val- och kombinationsmöjligheter 1207 36 
 

22% 
 
Problematisering av igenkännande och delaktighet med många 
valmöjligheter 1216 50 31% 
 
Invändningar mot sakramentsförvaltningen (dop och/eller 
nattvard) 562 66 

 
40% 

Invändningar mot processen 

 
208, 222, 232, 
252, 299, 310 92 

 
56% 

 
Invändningar på bristande tillvaratagande av 
sakkunnigkompetens och/eller forskning samt uttryckligt 
instämmande i Akademiernas kritik på bristande kvalitet 310, 327 60 37% 
 
Tar uttryckligt avstånd från förslaget eller avråder från att 
läggas fram 383 43 26% 

Föreslår att förslaget helt eller delvis blir ett tillägg. 384 37 
 

23% 
 
Totalt antal: 163 
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