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1. Inledning 
 

I alla tider har dopet varit den viktigaste riten inom kristendomen. Motiven för dopet har dock 

ändrats under århundradenas gång. Man kan i viss mån säga att den kristna kyrkans historia 

avspeglas i dess dopteologier och dopmotiv. Ett exempel på det är hur de tidiga kristna gick 

från att vara förföljda till att bli accepterade och så småningom till att bli romersk statskyrka. 

Denna utveckling påverkade många av ceremonierna kring dopet, liksom dess innebörd. Ett 

annat exempel är den inverkan som kristna tänkare och kyrkofäder haft. Från ett äldsta motiv i 

Jesu eget omvändelsedop skedde med hjälp av Paulus tidigt en förskjutning mot att dopet i 

första hand manifesterade del i Jesu död och uppståndelse. Augustinus har haft stor påverkan 

inte minst genom sin arvsyndslära. Martin Luther hämtade inspiration från dem båda och hans 

tankar kring dopet är aktuella för oss ännu idag. 

 Även inom Svenska kyrkan har det centrala med dopet uttryckts på flera sätt sedan 

reformationen, vilket mångfalden av dopordningar vittnar om. Grunden har dock i snart 500 

år varit luthersk teologi i framför allt Augsburgska bekännelsen och hans båda katekeser. 

1982 publicerade Kyrkornas Världsråd BEM-dokumentet i syfte att uppnå ekumenisk samsyn 

på bland annat dopet. Denna skrift påverkade i viss utsträckning utformningen av gällande 

dopordning i 1986 års kyrkohandbok.  

I Svenska kyrkans dopliturgi finns formuleringar som kan vara svåra att förstå för 

gemene man. Detta har medfört att en eventuell ändring av dopordningen har debatterats 

flitigt inom den svenska kristenheten. På senare tid har debatten fått ny näring i och med en 

nyligen publicerad doktorsavhandling av Anna Karin Hammar med titeln Skapelsens 

mysterium, Skapelsens sakrament. I flera stift pågår förnyelsearbete av dopritualet och i 

Alingsås har en alternativ dopordning godkänts av domkapitlet i Skara. Den dopteologiska 

diskussionen rör sig i huvudsak kring två ämnen. Det första är synen på arvsynden, det andra 

handlar om dopets nödvändighet över huvud taget. 

Genom dopinbjudningar, dopgudstjänster, dop i andra gudstjänster, skrifter som 

Befrielsen – stora boken om kristen tro och Lilla boken om kristen tro, broschyrer om dopet 

och hemsidor kommunicerar Svenska kyrkans församlingar sina tankar kring dopet. Det är till 

stor del genom sådant material som allmänheten kommer i kontakt med de kyrkliga uttrycken. 

Vid kyrkomötet 2009 beslutades om en nationell översyn av dopet, bland annat eftersom olika 

publikationer om dopet visade alltför stor spridning vad gäller form och innehåll.  
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Sedan 1996 är dopet en förutsättning för medlemskap i Svenska kyrkan och dess betydelse för 

kyrkans fortlevnad kan knappast överskattas. Under ganska lång tid har dock doptalen haft en 

negativ utveckling och 2009 döptes 56 % av alla nyfödda in i Svenska kyrkan. År 2000 var 

motsvarande siffra 73 %.1 Det kristna dopet har fått konkurrens från sekulära alternativ som 

namngivningsceremonier. Med stor säkerhet kommer det att vara en stor utmaning för kyrkan 

att i nutid och framtid kunna motivera varför det är viktigt att familjer låter döpa sina barn. 

Detta ska dessutom göras i ett sekulariserat och pluralistiskt samhälle, där kontakten med 

kyrkan och den kristna tron ofta är sporadisk. 

  

  

1.1 Syfte 
Huvudsyftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Svenska kyrkan idag motiverar 

tanken på att människor bör låta döpa sina barn. Härvid ämnar jag att börja med att ge en 

relativt ingående redovisning av de historiska motiven kring det kristna dopet. Sedan vänder 

jag mig till Svenska kyrkans bekännelseskrifter och Kyrkoordningen, vilka torde vara 

grunden för kyrkans dopteologi idag. Efter detta går jag vidare och undersöker hur motiven 

för dopet kommuniceras till potentiella dopfamiljer. Till sist kartlägger jag huvuddragen i 

debatten kring förändringar av dopordningen. 

Med hjälp av tre jämförande studier hoppas jag därefter kunna ge en bild av hur den 

dopteologi som kommer till uttryck i Svenska kyrkans bekännelseskrifter dels behandlas och 

diskuteras internt inom kyrkan, dels vidarebefordras till allmänheten. Med allt ovanstående 

som bakgrund vill jag slutligen förmedla mina egna tankar kring hur Svenska kyrkan skulle 

kunna motivera dopet idag. 

 

 

1.2 Frågeställningar 
De övergripande frågeställningarna är: 

1. Vilka huvudmotiv för dopet har den kristna kyrkan uttryckt genom tiderna? 

2. Hur formuleras motiven för dopet i Svenska kyrkans bekännelseskrifter och Kyrkoordning?  

3. Hur kommunicerar Svenska kyrkan motiven för dopet till allmänheten?  

4. Vilka är huvudargumenten för en förändring av dopordningen? 

5. Vilka motiv för dopet skulle kunna vara gångbara för Svenska kyrkan i dagens samhälle? 

                                                            
1 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=100243&did=340412, hämtad 30/5 2010  
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1.3 Avgränsningar 
Den historiska genomgången gör inga anspråk på att vara heltäckande, syftet med den är att 

spåra ursprunget till de nutida formuleringarna i dopordningen och även att se vad som 

kommit till respektive fallit bort. Fokus ligger helt på utvecklingen inom västkyrkan, 

reformationen och Sverige efter densamma. De huvudsakliga nedslagspunkterna i den 

teologihistoriska redovisningen omfattar därmed Jesu dop och urkyrkan, Paulus, Kyrillos av 

Jerusalem, Augustinus, Luther, den svenska reformationen samt den kyrkliga diskussionen 

från 1800-talet fram till idag. Vad gäller Svenska kyrkans bekännelseskrifter, har jag 

koncentrerat mig på Augsburgska bekännelsen samt Luthers stora och lilla katekes, vilket jag 

anser vara tillräckligt för en redovisning av den lutherska dopteologin. 

 Kommunikationen kring dopet från Svenska kyrkan till allmänheten som undersöks i 

den här uppsatsen är skriftlig och officiell. Svenska kyrkan är tydlig avsändare i såväl böcker 

som broschyrer och hemsidor. Därmed ingår i undersökningen inte sajter av typen 

Dopguiden.se, där avsändaren är otydlig eller någon annan.  

Enskilda prästers dopuppfattning behandlas således inte och de för förmedlingen av 

teologi viktiga dopsamtalen ligger också utanför omfattningen av det här arbetet. 

  

 

1.4 Forskningsläget 
Huvudsyftet med den här uppsatsen, hur Svenska kyrkan motiverar tanken på att människor 

bör låta döpa sina barn, har mycket att göra med mötet mellan kyrkan och allmänheten. De tre 

avhandlingarna som presenteras här har just detta gemensamt, att de försöker hitta 

mötesplatser i tid, ord och rum.  

Anna Karin Hammars doktorsavhandling som nämndes ovan publicerades 2009 och har 

titeln Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Den kan ses som ett av de senaste 

bidragen till debatten om dopet och dess teologi. Hammar vill med boken undersöka vad det 

finns för utrymme att tolka dopet i mötet mellan den kristna traditionen och den nutida 

situationen. Hon identifierar tre problemområden i Svenska kyrkans kontext; relationen 

mellan döpta och icke-döpta i ett pluralistiskt samhälle, möjligheten till en modern tolkning 

av arvsynden utan att fördenskull blunda för destruktionen i världen samt problemet med 

isärhållandet av Gud å ena sidan och världen å andra sidan. Hammar ställer frågan på vilket 

sätt en trovärdig dopteologi kan ta i beaktande dessa problemområden. Om de klassiskt 

kristna motiven kring dopet skriver hon:  
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Trovärdighetsproblem kan uppstå när en paulinskinspirerad teologi med fokus på 

syndernas förlåtelse genom föreningen med Kristi död och uppståndelse i dopet 

tolkas i ljuset av arvsynden och […] medför att skapelse och frälsning ställs i ett 

motsatsförhållande till varandra.2  

 

Hammar menar att en trovärdig dopteologi i Svenska kyrkans nutida kontext bör ta avstånd 

från den exkluderande traditionen. Hon efterlyser en tyngdpunktsförskjutning av dopets 

teologi från syndaförlåtelse och människans bortvändhet från Gud till en på Jesu eget dop 

skapelsebaserad teologi, där människan snarare genom dopet kallas till något än räddas från 

något. 

 

En trinitarisk skapelseteologi förankrad i berättelsen om Jesu dop bejakar 

skapelsens och mänsklighetens samhörighet på ett sätt som tar bort de moraliska 

stötestenarna att det skulle vara skillnad i värde och jämlikhet, inför Gud och 

människor, mellan barn som är döpta och barn som är odöpta, utan att för den skull 

dopets meningsfullhet går förlorad.3 

 

Dopet kan då enligt Anna Karin Hammar ses som en manifestation och tydliggörande av 

Guds kärlek till alla människor och även av den ständigt pågående skapelseprocessen, i vilken 

alla människor har ett särskilt ansvar. I dopet påminns vi om att Gud skapar, älskar och befriar 

såväl före som efter dopet. Skapelse och frälsning sker här och nu, sida vid sida.  

Om Svenska kyrkans kontext handlar även i högsta grad Dopet som kult och kultur från 

1995. Eva Reimers beskriver och diskuterar med hjälp av dopsamtal och föräldraintervjuer 

den förmodade svenska sekulariseringen. Som titeln antyder ser Reimers två huvudaspekter 

för dopet, dels kultaspekten, det vill säga den kristna initiationsriten, dels kulturaspekten, 

vilket är dess roll som traditionsbärare. Också här är det mötet mellan kyrkan och allmänheten 

som är i fokus. Författaren menar att Sverige på många sätt är ett sekulariserat land. Det gäller 

inte minst våra höga värderingar av personligt ansvar och frihet. Dessutom ser Reimers hur 

kristen tro bland allmänheten i första hand inte har så mycket med tillit att göra, den baseras 

istället på en personlig och intellektuell övertygelse. När människor använder sig av och 

deltar i barndopet gör de däremot så på ett djupt religiöst sätt, där de uttrycker integrering, 

lojalitet och tillit. Det intellektuella förhållandet till tron må vara sekulariserat, det religiösa 

agerandet är det dock inte.  
                                                            
2 Hammar (2009), s 158 
3 Ibid., s 161 
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När det gäller motiven för dopet, menar Reimers att det finns störst beröringspunkter när det 

gäller dimensionen att bli upptagen i en gemenskap som går utanför den egna familjen. Att 

bekräfta och bejaka den aspekten skulle kunna vara en användbar strategi för Svenska kyrkans 

möte med dopfamiljerna. Att däremot från kyrkans sida ställa för stora krav på personlig 

övertygelse och engagemang, skulle verka avskräckande för många människor:  

 

Ju mer Svenska kyrkan tonar ner kultaspekten, i den meningen att man ställer 

mindre krav på en personlig bekännelse som i alla drag stämmer överens med den 

av samfundet sanktionerade bekännelsen, och ju mer man tonar upp 

kulturaspekten, dvs. betonar Svenska kyrkans identifikation med landet, folket, 

dess historia, samtidens frågor, problem och längtan, desto lättare borde det bli för 

människor att gå på gudstjänst och betrakta sig själva som kristna.4 

 

I sin avhandling Kyrkan folket och dopet från 1977 undersöker Kjell Petersson hur samhällets 

omfattande förändring de föregående 100 åren har påverkat såväl Svenska kyrkans som 

svenska folkets uppfattningar om dopet. När det gäller det förstnämnda, den inomkyrkliga 

dopsynen, menar Petersson att den omfattas av en debatt som pågår på tre nivåer:5  

 

1) Den kyrkliga diskussionen, som finns skriftligt dokumenterad i 

kyrkomötesprotokoll, i teologiska monografier, kyrkliga tidningar och tidskrifter. 

2) En utåtriktad förklaring vad dopet är i konfirmandböcker, tryckta predikningar, 

dopbroschyrer och tidningar. 3) De icke-skriftligt fixerade uppfattningarna om 

dopet som präster och andra kyrkans aktiva medlemmar har.  

 

Hans undersökning utifrån dessa källor visar att det knappast finns en enhetlig syn på dopet 

inom kyrkan, något som gäller för såväl teologer som praktiserande präster. De motiv som 

förs fram kan dock i huvudsak urskiljas som inlemmandet i kyrkan, skänkandet av Guds nåd 

och i viss mån nyfödelse. Petersson menar också att mångfalden av tolkningar även påverkat 

det teologiska språket, som för allmänheten men även för prästerskapet håller på att delvis 

falla i glömska. 

Liksom Reimers ovan är Petersson av åsikten att den folkliga uppfattningen om dopet är 

att det innebär ett införande i en gemenskap. Även om gångna tiders uppfattning om dopets 

betydelse förlorat sin innebörd, ser dopfamiljerna dopet som en meningsfylld handling: ”Till 
                                                            
4 Reimers (1995), s 272 
5 Petersson (1977), s 13 
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dopet knyts känslor av glädje och genom dopet manifesterar föräldrarna sin vilja att ta ansvar 

för sitt barn”.6 Petersson menar dock också att många familjer genomför dop enligt sina egna 

villkor, då inte beaktar eller till och med förkastar den kyrkliga synen på dopet. Därför är det i 

första hand inom familjens ram som dopet tolkas. 
 

 

1.5 Metod och material 
Den här uppsatsen kan bäst karaktäriseras som en deskriptiv och komparativ litteraturstudie, 

vilken i sin helhet bygger på studier och analyser av tryckt material i form av böcker, 

broschyrer, tidskrifter samt hemsidor. Den historiska redovisningen hämtar sitt stoff dels ur 

primära källor, nämligen Bibeln, Kyrillos av Jerusalem, Augsburgska bekännelsen samt 

Luthers stora och lilla katekes, dels ur sekundära källor, det vill säga andras beskrivningar av 

dopets teologihistoria. De jag främst använt mig av är Handbok i Liturgik av Karl-Gunnar 

Ellverson, Liturgik – en introduktion av Carl Henrik Martling samt Kyrkan, folket och dopet 

av Kjell Petersson. Primärkällorna används i första hand för att åskådliggöra hur motiven för 

dopet uttrycks, de återges därför främst i citatform. Sekundärkällorna är till för att beskriva 

huvuddragen i tolkningen av primärkällorna och hur tyngdpunkterna för denna tolkning har 

den varierat över tid.  

Nästa avsnitt beskriver Svenska kyrkans dopteologi av idag. Här har jag börjat med 

källorna, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Kyrkoordningen 2009 samt Kyrkohandboken. 

Den första beskriver kyrkans bekännelse, den andra dess förhållande till bekännelsen och den 

tredje det liturgiska uttrycket av bekännelsen. Sedan har jag med hjälp av böcker, 

dopbroschyrer och hemsidor undersökt hur Svenska kyrkan förmedlar sina tankar kring dopet 

till allmänheten. När det gäller material som skickas ut i samband med dopinbjudan har jag 

hållit mig till två publikationer, Livets skeden dopet och Välkommen till livet. De ges ut av 

Verbum respektive Argument förlag och är de två jag hittat som kan anses ha officiell 

karaktär. Det är närmast omöjligt att överblicka i vilken utsträckning församlingar använder 

sig av dylikt material, men egna uppgifter från förlagen pekar på att den gemensamma 

upplagan för dessa två uppgår till ungefär 25 000 per år. Livets skeden dopet är mer använd 

med en årlig upplaga på cirka 20 000.  

Jag även studerat vad som sägs om dopet i Stora respektive Lilla boken om kristen tro. 

Dessa gavs ut i samband med Svenska kyrkans jubelår 1993 och den sistnämnda delades ut 

                                                            
6 Petersson (1977), s 134 
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till Sveriges samtliga hushåll. Sedan dess har ingen officiell redovisning av den kristna tron 

publicerats i en sådan omfattning, varvid de två böckerna fortfarande kan betraktas som 

aktuella. 

För avsnittet om dopteologi på nätet har jag i första hand utgått från Svenska kyrkans 

officiella hemsida, svenskakyrkan.se samt dopsajten.se. Den sistnämnda är resultatet av ett 

långtgående doparbete inom Lunds stift och församlingar i Linköpings stift uppmanas att 

länka till denna via sina egna hemsidor. Därmed anser jag att båda dessa är goda 

representanter för Svenska kyrkan på nätet och den är också tydlig avsändare i bägge fallen. 

Dessutom har jag gjort nedslag i sju olika församlingar i Linköpings stift. Detta har jag gjort 

för att ge en översiktlig bild av i vilken utsträckning och på vilket sätt olika församlingar 

använder hemsidor för dopkommunikation. Däremot har jag inte på samma ingående sätt som 

ovan undersökt dopteologin på dessa hemsidor, istället har jag nöjt mig med att studera mer 

övergripande likheter och skillnader. Karaktären av undersökningen ska närmast ses som 

stickprov. Härvid har jag valt de fyra församlingar som finns i Norrköping, bokstavligen sida 

vid sida. De tre övriga representerar i tur och ordning mellanstor innerstad, mindre kommun 

samt landsbygd.  

Broschyrer och hemsidor är valda för att det torde vara just med hjälp av i första hand 

dessa som familjer inför dopet kommer i kontakt med kyrkans dopuppfattning. Broschyrer 

skickas vanligtvis ut i samband med dopinbjudan, medan hemsidor även inom kyrkans värld 

får en ständigt ökande betydelse för informationssökning. En indikation på detta är att präster 

upplever att många dopfamiljer idag är pålästa när de kommer till dopsamtal, och man menar 

att det i första hand är hemsidor som är orsaken till det.7 

De beskrivna böckerna, broschyrerna och hemsidorna kan alla anses vara primärkällor 

när det gäller Svenska kyrkans officiella dopuppfattning. Hemsidor kan dessutom hållas 

uppdaterade från dag till dag och borde kunna innehålla det mest samtida. 

Avseende den inomkyrkliga diskussionen kring dopet har jag valt att anknyta till den 

ovan nämnda indelningen i tre olika nivåer hos Petersson, beskrivna ovan. Den här uppsatsen 

rör sig i de två förstnämnda kategorierna. Till kategori ett kan dock tilläggas produktioner 

från den akademiska världen, till exempel doktorsavhandlingar. Hemsidor tillkommer vidare 

under nivå två. Nivå tre ligger som redan konstaterats utanför omfattningen av mitt arbete. 

Redovisningen av debatten kring eventuella förändringar av dopordningen har vidare sin 

utgångspunkt i Anna Karin Hammars avhandling Skapelsens mysterium, skapelsens 

                                                            
7 ”Orsa har skaffat det nya dopmaterialet”, Kyrkans tidning nr 1 2010, s 4 
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sakrament, samt den diskussion som uppstått i dess kölvatten, i huvudsak under innevarande 

år, 2010. Arenan för debatten har i första hand varit Kyrkans tidning. Hammars arbete har 

mycket av sin fokus runt mötet mellan kyrkan och allmänheten, vilket också gäller för den här 

uppsatsen. Därför har ovan nämnda Kyrkan, folket och dopet av Kjell Petersson samt Dopet 

som kult och kultur av Eva Reimers varit värdefulla i mitt arbete, då dessa till stora delar 

också handlar om just detta möte. 

I analysen använder jag det behandlade materialet i tre olika jämförelser. Den första 

undersöker vilka förändringar i den förmedlade teologin som kan urskiljas 2010 jämfört med 

1993. Den andra jämför två nutida källor för att hitta likheter och skillnader. Den tredje 

slutligen, jämför hur den utåtriktade kommunikationen stämmer överens med Svenska 

kyrkans bekännelse. Avslutningsvis har jag använt det analyserade materialet för att ge min 

bild av den officiella dopsynen förmedlad av Svenska kyrkan idag, samt ge förslag på vilka 

motiv som skulle kunna vara gångbara. 

 

 

1.6 Definitioner 
Motiv: Enligt Svenska akademiens ordlista är motiv detsamma som bevekelsegrund och skäl. 

Att motivera någon till något är alltså att framställa skälen för en viss företeelse i syfte att få 

denne någon att göra en viss handling eller omfatta en viss ståndpunkt. I den här uppsatsen 

handlar de kyrkliga motiven om vad dopet medför för den döpte men även vad det skyddar 

den döpte ifrån. Till exempel kan dopet medföra mottagandet av helig Ande, samtidigt som 

det skyddar mot förtappelse. 

 

Allmänheten: En stor del av uppsatsen har att göra med mötet mellan Svenska kyrkan och 

allmänheten. Med detta begrepp avses i första hand människor som endast sporadiskt kommer 

i kontakt med kyrkan, i samband med dop, vigslar och begravningar, samt vid enstaka 

gudstjänster. Allmänheten får därför enligt denna definition anses vara ovan vid Svenska 

kyrkans liturgi och många av de kyrkliga orden (till exempel frälsning och försoning) ingår 

normalt inte i allmänhetens begreppsvärld. 
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2. Teologihistorisk bakgrund 
 

I detta kapitel är det min avsikt att ge en historisk redogörelse för huvuddragen i den kristna 

kyrkans dopteologi genom tiderna. Framställningen inriktar sig, som nämndes ovan, på den 

utveckling som lämnat spår i Svenska kyrkans nutida dopuppfattning, vilket ger huvudsakliga 

nedslag i urkyrkan, hos Paulus och Augustinus, Luther, den svenska reformationen och den 

svenska debatten fram till idag. På så sätt hoppas jag visa att för även en så central företeelse 

som dopet har betoningen om dess innehåll och verkan varierat över tid. Kyrkan har uttryckt 

olika uppfattningar när det gäller nödvändigheten av att människor döps och inte minst i 

Sverige har diskussionen de senaste två århundradena varit flitig. 

  

2.1 Från judendom till reformationen 
2.1.1 Urkyrkan och Jesu eget dop 

Sitt allra äldsta ursprung har det kristna dopet i det judiska proselytdopet.8 När en icke-jude 

skulle konvertera fick denne gå igenom en process som bland annat omfattade omskärelse och 

nedsänkning i vatten. Det sistnämnda var ett uttryck för en rening från alla orenheter som ett 

hedniskt liv innebar. Processen innefattade också ett säkerställande av kunskap hos 

dopkandidaten om den judiska tron och sättet att leva.9 Proselytdopet kan således ses som en 

del av en initiationsrit, där den döpte inlemmades i en ny gemenskap. 

Johannes Döparen ”förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop”.10 

Enligt Markusevangeliets första kapitel kom det en strid ström av folk ut till Jordanflodens 

strand, där de efter syndabekännelse blev döpta av profeten.11 Även Jesus döptes och när han 

kom upp ur vattnet fick han enligt Markus ta emot den helige Ande i form av en duva. Och en 

röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde”.12  

 Karl-Gunnar Ellverson skriver hur den tidiga kyrkan hade Jesu dop som förebild och 

mönster för det kristna dopet: ”Som Jesus vid dopet i Jordan invigdes till sin livsgärning och 

mottog den heliga Anden, så föds människan […] till ett nytt liv i Kristus”.13 På samma sätt 

som med proselyterna, var det kristna dopet ursprungligen således en slags initiationsrit, där 

den döpte efter vattendopet mottog Andens gåva.  

                                                            
8 Se t ex Martling (1996), s 170 
9 Reimers (1995), s 55 
10 Mark 1:4 
11 Mark 1:5 
12 Mark 1:9‐11, se även Matt 3:17, Luk 3:22 samt Joh 1:32‐34  
13 Ellverson (2008), s 178 
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Den så kallade missionsbefallningen är ett uppdrag till kyrkan från den uppståndne Jesus själv 

och en hörnsten i det kristna dopet sedan urkyrkans första tid: 

 

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till 

lärjungar: Döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem 

hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.14 

 

I Apostlagärningarna berättar Petrus på pingstdagen för de församlade om hur Jesus har 

uppstått från de döda och att han nu enligt sitt löfte utgjuter den helige Ande över lärjungarna. 

När folket frågar vad de ska göra för att få del av densamma säger Petrus: ”Omvänd er och låt 

er alla döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden 

som gåva”.15  

Syndaförlåtelse och mottagandet av den helige Anden verkar alltså ha varit motiven i 

urkyrkans allra tidigaste dopteologi och ritualet verkar förutom nedsänkning i vatten ha 

omfattat handpåläggning och troligen även smörjelse med olja.16 Ellverson menar att i denna 

initiala dopuppfattning var det själva gemenskapen med Kristus som frälste. Dopet och tron 

gjorde att en människa upptogs i Kristi kropp, där hon blev utrustad med Anden.17  

Intressant att notera är att Petrus ord i Apostlagärningarna indikerar att de tidigaste 

dopen endast verkar ha skett i ”Jesu Kristi namn”. Lars Eckerdal och Per Erik Persson menar 

att dop enligt dopbefallningen i Matt 28:19 ovan ”i Faderns, Sonens och den helige Andes 

namn” återspeglar en dopteologi som var gängse i den församling där evangeliet kom till.18 

Många andra hävdar dock missionsbefallningens äkthet och så tidigt som från början av 100-

talet finns i Didache (De tolv apostlarnas lära) en trinitarisk dopformulering bevarad:  

 

Sedan ni sagt allt detta, döp i Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn i 

levande vatten, Men om du inte har levande vatten, så döp i annat vatten; och om 

du inte kan döpa i kallt vatten, så döp i varmt. Om du inte har någotdera, så gjut 

vatten tre gånger över huvudet i Faderns och Sonens och den Helige Andes 

namn.19 

 

                                                            
14 Matt 28:18‐20 
15 Apg 2:38 
16 Martling (1996), s 171 
17 Ellverson (2008), s 181 
18 Eckerdal & Persson (1981), s 17 
19 Martling (2007), s 55 
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2.1.2 Paulus 

Efter hand skedde en förskjutning av betydelsen av dopet. Istället för Jesu eget dop hämtades 

nu förebilden i Jesu död och uppståndelse.20 Det som kom att i första hand betonas var inte 

längre skänkandet av Anden, utan renandet från synd. I Romarbrevets sjätte kapitel skriver 

Paulus: 

 

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också blivit döpta in i hans 

död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också 

vi ska leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns 

härlighet.21  

 

Paulus skriver också hur de döpta genom dopet blir iklädda Jesus.22 I delaktighet med Kristus 

begraver de troende sitt gamla liv och sin gamla identitet. Genom dopet övergår vi liksom 

honom till ett nytt liv. Det nya livet innebär också att den döpte rent konkret byter 

grupptillhörighet när man blir medlem av församlingen i Kristus. Dessutom finns det en 

moralisk aspekt på den nya tillvaron. Människan lämnar sina laster och synder bakom sig och 

börjar leva ett liv som är värdigt Kristus.23 

Att vara döpt är enligt Paulus även att ha del i det eviga livet. Eckerdal och Persson 

menar att Paulus uppfattning om dopet inte bara innebär en del i Jesu död utan även en redan 

erhållen delaktighet i hans uppståndelse. ”Att ha del i Jesu död… innebär att ’redan nu’ på ett 

föregripande sätt ha del i hans uppståndelseliv, ty hans död var en seger över själva döden”.24 

Att vara döpt är enligt detta synsätt att leva i spänningen mellan ”redan nu” och ”ännu inte”. 

Redan nu har Guds rike börjat sin inbrytning hos oss, dock har det ännu inte den omfattning 

det kommer att ha vid de dödas uppståndelse.25  

 

2.1.3 Augustinus och arvsynden 

Augustinus betydelse för den tidiga kristendomen kan knappast överskattas och många av 

hans tankar har påverkat den kyrkliga reflektionen ända fram till våra dagar. Hans arv till de 

protestantiska kyrkorna går inte minst via Luther, som var starkt influerad av honom. 
                                                            
20 Ellverson (2008), s 179 
21 Rom 6:3‐4 
22 Gal 3.27 
23 Rasmussen & Thomassen (2007), s 53 f 
24 Eckerdal & Persson (1981), s 18 f 
25 Ibid., s 19 
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Martling menar att Augustinus gjorde stora avtryck inom främst tre områden, 

treenighetsläran, kyrkosynen samt läran om synd och nåd.26 

Enligt Augustinus innebar Adams fall att alla människor föds med synd. Denna arvsynd 

skiljer människan från Gud. Dessutom är människan förutbestämd att antingen få del av Guds 

nåd eller bli förtappad. Nåden kan endast komma från Gud och är inte beroende av 

människans gärningar. Dopet är nödvändigt för att undgå förtappelsen, dock är människan 

syndig även efter dopet och det leder inte automatiskt till frälsning.27 I striden med Pelagius 

hävdade Augustinus att eftersom barn döps måste de ha synd. Ellverson skriver om hur 

begreppen senare kastades om så att det istället blev att den medfödda synden gjorde att barn 

måste döpas.28 Inom den kristna kyrkan blev barndop obligatoriskt och framåt 500-talet var 

det i stort sett allenarådande. Med Augustinus befästes uppfattningen dopets primära verkan 

som rening från (arv)synd. 

 

 2.1.4 Från förföljelse till statskyrka  

Förutom att den kristna tron genomgick en teologisk process, där den bland annat 

sammanfattades och avskildes gentemot vad man betraktade som olika kätterska rörelser, 

beskriver Carl Henrik Martling hur kyrkans första fyra århundraden var en period av 

ojämförbar dynamik, vilken ledde till seger inte bara över rent andliga motståndare utan också 

över den romerska politiska överhögheten.29  

Utvecklingen från en liten utsatt sekt till romersk statskyrka påverkade naturligtvis även 

dopets teologi och liturgi. Delvis som ett resultat av förföljelsen mot de kristna, utvecklades 

under de första tre seklerna ett ”antagningsförfarande”, ett katekumenat, som kunde pågå i 

upp till tre år. Processen hade mycket gemensamt med dem som föregick medlemskap i olika 

mysteriekulter. Under antagningen gällde det för katekumenerna att dels genom sin livsföring 

visa sig värdiga upptagande, dels nogsamt tillgodogöra sig den kristna läran. Ett annat motiv 

för den långa initiationen var att kunna spåra och identifiera eventuella förrädare.30  

Katekumenatet innehöll en rad olika moment vars uttryck man kan spåra även i moderna 

dopliturgier. Dessa omfattar till exempel primsigningen, vilket innebar själva upptagandet i 

katekumenatet och ett första korstecknande, ett utväljande och inskrivande i ”Livets bok” med 

                                                            
26 Martling (2007), s 71 
27 Rasmussen & Thomassen (2007), s 127 
28 Ellverson (2008), s 180 
29 Martling (2007), s 13 
30 Ellverson (2008), s 177 
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påföljande ytterligare korstecknande och handpåläggning, bön om befrielse från det onda 

samt smörjelse med olja.  

Kyrillos av Jerusalem, som var biskop i staden under andra hälften av 300-talet, har 

efterlämnat skrifter som visar att under hans överinseende pågick den egentliga 

dopundervisningen i sju veckor, från början av fastan till palmsöndagen.31 Under den tiden av 

intensifierade dopförberedelser utgjorde exorcismerna en viktig del. Dyrkandet av andra 

gudar hade gjort dopkandidaterna befläckade av onda demoner som måste avlägsnas.32 Själva 

dophögtiden inföll under påsknatten.33 Den inleddes med att de som skulle döpas avsvärjde 

sig Satan, så kallad abrenuntiation, en sed som fortfarande förekommer vid ortodoxa och 

katolska dop. Efter att ha bekänt sin kristna tro fick dopkandidaterna klä av sig nakna. De 

smordes med exorciserad olja över hela kroppen. Därefter fick de återigen bekänna sin tro och 

sedan skedde själva dopet, vilket utgjordes av en trefaldig nedsänkning i Faderns, Sonens och 

den heliga Andens namn.  Sedan följde iklädandet av de vita kläderna och förmedlingen av 

Anden genom smörjelse med krisma, något som fortfarande praktiseras i de katolska, 

österländska och orientaliska kyrkorna. Själva dophögtiden avslutades med bön varefter de 

nydöpta fick ansluta sig till församlingen för att fira nattvarden.  

När den kristna kyrkan blev statskyrka i Rom och medlemskap i densamma blev 

obligatoriskt för att till exempel kunna inneha statliga tjänster, ökade trycket markant på 

katekumenatet, som kraftigt förkortades. Detta i kombination med att dop av barn blev allt 

vanligare, gjorde att katekumenatets betydelse minskade efter hand och dess olika moment 

komprimerades till slut till en och samma gudstjänst, från primsigning till kommunion.34   

Även Kyrillos uttryckte dopets betydelse i anslutning till Paulus och Romarbrevet. Att 

döpas med Kristus är att dö och uppstå med honom. Den döpte dör från synden och inträder i 

det nya livet med den Uppståndne.35 Den förskjutning av dopets innebörd som nämndes i 

samband med avsnittet om Paulus ovan förstärktes således av Augustinus och 

koncentrationen kring barndop. Istället för att i första hand betona gemenskapen med Kristus 

genom inlemmandet i Kristi kropp via Andens gåva är det reningen från synden som träder i 

förgrunden. Dessutom betraktas själva dophandlingen som frälsande. När ett barn döps räddas 

det från förtappelse via borttagandet av arvsynden.36 

                                                            
31 Kyrillos av Jerusalem (1992), s 27 
32 Ibid. 
33 Ibid., s 31 f 
34 Ellverson (2008), s 180 
35 Kyrillos av Jerusalem (1992), s 32 
36 Ellverson (2008), s 181 
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2.1.5 Den medeltida dopliturgin 

Utan att ägna för mycket tid åt den förreformatoriska dopliturgin, kan det vara intressant att 

kort redogöra för den, inte minst för att se kopplingarna till såväl fornkyrkan som 

reformationen och därmed till vår moderna dopliturgi. Ellverson skriver att det innan 

Trientkonciliet vid mitten av 1500-talet inte fanns någon enhetlig dopordning att tala om, men 

att de flesta fortfarande innehöll många av de moment som växt fram under fornkyrkans 

katekumenat. Dessa utgjordes till exempel av exorcism, korstecknande och handpåläggning, 

trosbekännelsen i form av tre frågor, avsägelse av djävulen – även denna i frågeform - 

smörjande av olja och naturligtvis vattendopet, som från 1200-talet och framåt allt oftare 

utfördes genom begjutning. Krismasmörjelsen och den vita dopdräkten fanns också kvar. 

Dessutom ingick överlämnade av salt, läsning av evangeliet om Jesus och barnen, 

överlämnande av dopljus samt mjölk och honung.37 

 Anpassningen till barndop hade gjort att trosfrågorna och avsvärjelsen nu skedde med 

hjälp av faddrar eller föräldrar. Saltet lades i barnets mun för visdom och dopljuset var en 

symbol för Kristus som livets ljus. Mjölken och honungen representerade löftet till Israels 

folk om det förlovade landet. 

 

2.1.6 Luther och reformationen 

Luthers tankar kring dopet är i högsta grad aktuella för oss idag. Svenska kyrkan bekänner sig 

fortfarande till dennes och Philip Melanchtons skrifter från mitten av 1500-talet. För en mer 

ingående redovisning av reformatorernas dopuppfattning hänvisas till kapitel 3.1.1 om 

Svenska kyrkans bekännelseskrifter nedan. Här följer endast en översiktlig genomgång.   

Från den medeltida dopteologin övertog Luther främst läran om arvsynden och därmed 

också barndopsteologi och barndopspraxis.38 Kjell Petersson menar att det är två motiv som 

träder i förgrunden hos den lutherska ortodoxin, nämligen nyfödelse och förnyelse.39 

Nyfödelsen innebar i första hand syndernas förlåtelse och befrielse från djävulens makt, 

medan förnyelsen hade med Andens givande av det nya livet att göra. Inlemmandet i kyrkan 

var däremot inte en central fråga för Luther, vilket kan förklaras med att han levde i ett 

enhetssamhälle där medlemskap i kyrkan var något självklart.40 

Dopet var tillsammans med nattvarden ett av de få av katolska kyrkans sakrament som 

Luther godkände. Det som var gemensamt för dessa båda var, förutom att de var instiftade av 
                                                            
37 Ellverson (2008), s 183  
38 Ibid., s 184 
39 Petersson (1977), s 14 
40 Martling (2007), s 198 
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Jesus, det föreliggande löftet om gudomlig nåd.41 Tecknet för dopets sakrament var vattnet, 

som dock bara är verksamt när det sätts i förbindelse med Ordet. I enlighet med sin 

uppfattning om att människan med sina gärningar inte är i stånd att få del av Guds nåd, 

menade reformatorn att dopet är en ren gudshandling som varken är beroende av förmedlarens 

eller mottagarens status. Dock blir dopet verkningslöst om det inte tas emot i tro (se 3.1.1).42

 Liksom Augustinus menade Luther vidare att dopet inte tar bort synden helt och hållet, 

denna försvinner först vid kroppens död. Dock är den kvarvarande synden förlåten, vilket är 

en förutsättning för dess gradvisa utdrivning ur människan.43  

 

    

2.2 Sverige 
2.2.1 Före reformationen 

En bevarad dopordning av år 1439 från Skara visar på stor samstämmighet vad gäller innehåll 

och struktur med den medeltida dopliturgin som redovisades ovan. För tydlighets skull vill jag 

dock kort räkna upp de ingående momenten, som en bakgrund för utvecklingen inom Svenska 

kyrkan fram till våra dagar. Ritualet var uppdelat i två avdelningar, varav den första 

motsvarades av äldre tiders katekumenat och den andra utgjorde själva dophandlingen. 

 Avdelning ett bestod av i tur och ordning liten exorcism, korstecken med 

handpåläggning, överlämnande av salt, stor exorcism, textläsning, Fader vår, Ave Maria, 

Credo, öronens öppnande och korstecknande av barnets högra hand. Avdelning två inleddes 

med införandet i kyrkan, därefter följde avsvärjandet av Djävulen, oljesmörjelsen, 

trosfrågorna, dopfrågan, begjutningen, krismasmörjelsen, iklädandet av dopdräkten samt 

överlämnandet av dopljuset.44 

  

2.2.2 Den svenska reformationen  

Olavus Petris dopordning enligt handboken 1529 behöll det mesta av ovanstående, borttaget 

var Ave Maria, Credo och öronens öppnande. Dock förändrades och förkortades ritualet redan 

under innevarande århundrade och såväl oljesmörjelse som krismasmörjelse uteslöts i 1541 

års handbok. Uppsala möte 1593 inte bara förkortade de båda exorcismerna, dessutom 

försvann överlämnandet av såväl salt som dopljus, liksom dopdräkten. Vidare ersatte den 

                                                            
41 Martling (2007), s 198 
42 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (2005), s 370 
43 Johansson (1944), s 42 
44 Martling (1996), s 174 
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Apostoliska trosbekännelsen i frågeform de tidigare trosfrågorna och välsignelsen lades till.45 

Dessa förändringar fastställdes i Kyrkohandboken (HB) 1614. 

HB 1693 innehöll inte mycket nytt, dock hölls nu hela dopgudstjänsten vid dopfunten 

och inledningen skedde därmed inte längre vid kyrkporten. Med detta års kyrkohandbok kom 

också en starkt uttryckt önskan att de ingående ordningarna skulle följas och den kallades 

därför ”enhetsagendan”.46 

Carl Henrik Martling beskriver 1700-talet som en tid då dopordningen blev ansatt från 

såväl pietistiskt som rationalistiskt håll. De förstnämnda kritiserade främst den rådande 

uppfattningen kring dopets objektiva verkan medan de sistnämnda ville avlägsna de magiska 

inslagen i dopet. Detta medförde att såväl abrenuntiation som exorcism kraftigt ifrågasattes 

under detta århundrade. Dessutom diskuterades såväl trosfrågornas som trosbekännelsens 

plats vid dopet, vilket ledde till att trosbekännelsens frågeform föll bort.47 Upplysningens 

teologer var också måna om att betona dopet förhållande till plikt och moral. 

 

2.2.3 1800-talets diskussion 

I handboken 1811 kom mycket av ovanstående utveckling till uttryck. Exorcism, 

abrenuntiation, korstecknande, dopbön och oljesmörjelse togs bort. Det som fick vara kvar 

var inledningsallokution, missionsbefallning, bön, barnevangeliet och Herrens bön samt 

begjutandet. Ellverson benämner det liturgiska agerandet enligt denna handbok som 

”torftigt”.48 Exorcismen och avsvärjelsen ersattes av en önskan att dopbarnet skulle bevaras 

från ”syndens välde”. Själva dopfrågan fick en moralisk prägel då dopbarnet inte bara döps 

till trosbekännelsens tro, utan även till ”dessa heliga plikter”. Dopet betraktades således som 

ett förbund med ömsesidiga förpliktelser för Gud och dopbarnet, vilka barnet först längre 

fram i livet kunde uppfylla genom att leva ett rättfärdigt liv. Luthers tankar i Stora katekesen 

kring det lilla barnets mottaglighet för Guds handlande i dopet förkastades och istället 

tolkades dopets gåva som barnets upptagande i församlingen. 49  

Det moralistiska och individualistiska förhållningssättet samt förnekandet att dopet 

skulle ha någon reell verkan, gjorde att 1811 års dopritual blev hårt kritiserat. Redan vid 

mitten av århundradet initierades en handboksrevision, där mer högkyrkliga tankar tilläts 

företräde. 1874 kom så ett reviderat dopritual. De moraliska aspekterna hade tonats ner, 

                                                            
45 Martling (1996), s 175 f 
46 Ellverson (2008), s 187 
47 Martling (1996), s 177 
48 Ellverson (2008), s 187 
49 Petersson (1977), s 14 
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samtidigt som död- och uppståndelsemotiven tagits tillbaka. I polemik mot den utomkyrkliga 

väckelsen fick nyfödelsen en starkare ställning. Då väckelsen ofta hävdade att nyfödelse 

måste föregås av ånger, omvändelse och personlig tro och därför inte kan omfatta det lilla 

barnet, blev det viktigt för Svenska kyrkan ett betona barnets möjlighet till densamma.50 

Även om man inom kyrkan var överens om nyfödelsens viktighet, rådde det dock 

oenighet om vad denna egentligen innebar. Diskussionen kretsade i första hand kring 

förhållandet mellan dopet och tron. Den högkyrkliga falangen menade att dopet verkade 

nyfödelse oavsett tro, medan den lågkyrkliga menade att dopnåden kunde gå förlorad utan 

densamma. I förlängningen handlade resonemanget om när pånyttfödelsen ”började verka”, 

vid själva dopet eller när barnet kunde ta emot den i tro.51 

I handboken 1894 indikerade böneformuleringen en seger för de högkyrkliga och en 

redan vid dopet genomförd nyfödelse (”låtit detta barn födas på nytt till evigt liv”)52 

Dessutom var nu dopfrågan borttagen. Frågan hade riktats till faddrarna, men nu menade man 

att dessa knappast kan svara för barnets framtida vilja. Även den så kallade fadderfrågan, där 

faddrarna frågades om de var villiga att ombesörja så barnet ”uppväxer i dygd och Herrens 

fruktan” var nu utelämnad. Den uppgiften gick istället till skolan och konfirmand-

undervisningen.53 

 

2.2.4 1900-talets diskussion 

1917 års handbok innehöll ett dopritual vars formuleringar i viss mån stillade debatten kring 

dopet och tron. Den nya lydelsen i bönen efter själva begjutningen (”nu har låtit detta barn 

undfå nya födelsens bad till evigt liv”) gav utrymme för tolkningar av båda synsätten. Det nya 

ritualet försköt också dopets verkan. 1894 års handbok hade formuleringar som syftade till att 

det skett en påtaglig förändring av dopbarnet (det hade blivit Guds barn). Nu betonades 

istället Guds handlande, vilken genom dopet upptagit den döpte till sitt barn. Istället för 

nyfödelse skedde en slags Guds adoption. Därmed var inte tron längre en förutsättning för 

dopet, det markerade nu begynnelsepunkten för ett växande in i tron.54 

 Istället kom mycket av debatten fram till nästa officiella dopliturgi, 1933, att handla om 

arvsynden och dess plats i dopordningen. 1917 års dopritual förmedlade att ”alla människor 

födas med synd”. Einar Billing menade att det kunde vara svårt att utanför kyrkliga kretsar 

                                                            
50 Petersson (1977), s 21 
51 Ibid., s 17 f 
52 Ibid., s 24 
53 Ibid., s 21 
54 Ibid., s 40 f 
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acceptera att ett litet nyfött barn kunde omfattas av en personlig skuld inför Gud. Billing ville 

istället föra över resonemanget till att handla om en kollektiv mänsklig synd som man inte 

kan undvika att födas in i. Människan föds inte med synd, menade han, utan hon föds in i 

syndens och dödens rike. Även om det lilla barnet är oskyldigt, kommer det att leva i en värld 

som inte är det.55 

1933 års dopordning innehöll formuleringar kring arvsynden som låg nära Billings 

resonemang. Dessutom var nyfödelsetemat ytterligare nedtonat. I fokus var befrielse från 

syndens och dödens makt, upptagande i barnaskap hos Gud och medlemskap i 

församlingen.56 

 1942 kom en ny handbok där dopritualet trots omarbetningar såväl 1938 som 1940 i stor 

utsträckning endast innehöll rent språkliga justeringar. Därmed överensstämde själva 

innehållet till stor del med ritualet från 1894. 1940-talet såg även begynnelsen på det som 

kom att kallas för den nya kyrkosynen. Karaktäristiskt för denna var betoningen på kyrkan 

som Kristi kropp och kyrkan som förvaltare och förmedlare av sakramenten. En representant 

för denna rörelse var sedermera ärkebiskopen Ruben Josefson som menade att dopet var en 

ren Gudshandling där nåden i dopet såväl meddelades som mottogs, och med nåden kom även 

tron:  

 

Tron existerar blott i det att Gud vänder sig till en människa och talar in sin nåd i 

hennes hjärta. Tron är Guds gåva, och den sammanfattar allt vad Gud skänker i 

dopet.57  

 

Det var dock viktigt att kyrkan efter dopet sörjde för barnets kristna undervisning och fostran. 

 

2.2.5 En ekumenisk utblick 

Därmed har den historiska genomgången kommit fram till den dopordning från 1986 som 

Svenska kyrkan använder sig av idag. Nedan behandlas denna mer ingående. Den nya 

kyrkosynen satte sin prägel på ritualet i HB 86. Detsamma kan sägas om den inom Kyrkornas 

Världsråd ekumeniska diskussionen kring bland annat dopet, vilken manifesterades i BEM-

dokumentet från år 1982. Dokumentet beskriver bland annat huvuddragen i de gemensamma 

föreställningarna om dopet: Dopet innebär delaktighet i Kristi liv, död och uppståndelse. Det 

                                                            
55 Petersson (1977), s 43 f  
56 Ibid., s 48 
57 Josefson (1944), s 158 
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omfattar omvändelse, förlåtelse och rening. Andens gåva ges genom dopet, som också 

innebär ett införlivande i Kristi kropp. Dopet är även ett tecken på Guds rike.58  

BEM ger vidare riktlinjer på vilka moment en dopliturgi bör innehålla: Förkunnelse av 

Skriftens ord kring dopet, nedkallande av helig Ande, avsvärjelse av det onda, bekännelse av 

tron på Kristus och treenigheten, användande av vatten, samt en deklaration om att den döpte 

har fått ny identitet som ett Guds barn och blivit upptagen i kyrkan till att vittna om 

Evangeliet.59 

Karl-Gunnar Ellverson skriver hur HB 86 innehåller tydliga spår från det ekumeniska 

arbetet. Handpåläggningen och bönen efter vattenbegjutningen är ett liturgiskt uttryck för att 

den Helige Ande ges som gåva vid dopet, något som vi inte haft sedan reformationen. 

Detsamma gäller välkomnandet in i Kristi kyrka. Dessutom ses nu dopet ”inte endast som ett 

sakrament för Guds nåd utan som en invigning till ett liv i Kristi efterföljd, genom död till liv, 

gestaltat i församlingens gemensamma gudstjänst”.60 

 

2.2.6 Sammanfattning av huvudmotiven för dopet  

Ur ovanstående framställning går det att urskilja följande mer eller mindre tydliga historiska 

motiv för det kristna dopet. Det innebär inlemmande i Kristi kropp, upptagande i kyrkan 

och församlingen, syndernas förlåtelse, delaktighet i helig Ande, nyfödelse, del i Kristi 

död och uppståndelse, rening från (arv)synd, evigt liv samt tillgång till Guds nåd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
58 http://www.oikumene.org/index.php?id=2638, hämtad 5/4 2010 
59 Ibid. 
60 Ellverson (2008), s 190 
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3. Svenska kyrkans dopteologi idag 
 

3.1 Grunderna 
I den historiska redovisningen är det inte svårt att se hur den kristna kyrkans tankar kring 

dopet haft olika tyngdpunkter över tid. Detsamma gäller för Svenska kyrkan. När trycket från 

väckelsen var stort blev det till exempel angeläget att betona det lilla barnets möjlighet till 

nyfödelse. Vidare påverkade upplysningstiden dopritualet i en rationell riktning. Under 1900-

talet och fram till idag är det inte minst tankarna kring arvsynden som diskuterats. Trots de 

olika betoningarna är det dock Luthers reformatoriska skrifter som ligger till grund för 

Svenska kyrkans dopuppfattning. I det följande behandlar jag förutom bekännelseskrifterna 

även Kyrkoordningen och den nuvarande handboken, HB 86. 

 

3.1.1 Svenska kyrkans bekännelseskrifter 

I bekännelseskrifterna ingår förutom de tre huvudsymbola, det vill säga den apostoliska, 

nicenska och athanasianska trosbekännelsen, Augsburgska bekännelsen och dess Apologi, 

Schmalkaldiska artiklarna, Om påvens makt och överhöghet, Luthers lilla och stora katekes, 

Konkordieformeln samt Uppsala mötes beslut av år 1593.  

Augsburgska bekännelsens avdelning IX innehåller en kortfattad beskrivning där dopet 

anses nödvändigt för saligheten, att barn bör döpas samt och att Guds nåd skänks genom 

dopet.61 Dopet är nödvändigt för saligheten då det innebär pånyttfödelse från den eviga 

fördömelse som människan annars är drabbad av genom arvsynden.62 Saligheten förklaras i 

Stora katekesen, den innebär att vara förlossad från synd, död och djävul. Den omfattar 

tillgänglighet till Kristi rike och en evighet tillsammans med honom.63 I Lilla katekesen 

beskriver Luther dopets nytta: 

 

Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar ifrån döden och djävulen och giver evig 

salighet åt alla dem som sätta tro till Guds ord och löften.64  

 

Reformatorn hänvisar även till Romarbrevets sjätte kapitel när han menar att dopet innebär att 

i Kristi fotspår gå från död till liv. Den nya människan som framkommer genom dopet lever 

                                                            
61 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (2005), s 59 
62 Ibid., s 57 
63 Ibid., s 475 
64 Ibid., s 369 
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sitt liv i daglig ånger och bättring, i rättfärdighet och helighet inför Gud.65 Resonemanget 

vidareutvecklas i Stora katekesen: 

 

Därför skall var och en betrakta dopet såsom en daglig klädnad, vari han ständigt 

ska gå iklädd, så att han alltid må befinnas leva i tron och dess frukter, 

underkuvande den gamla människan och tillväxande i den nya.66 

 

Som nämndes ovan bejakade Luther barndopet. Dopet är en ren gudshandling som inte är 

beroende av mottagarens status. Han menade också att eftersom barndop praktiserats sedan 

urkyrkans tid så kan knappast Gud ha någonting emot det.67 Däremot är dopet verkningslöst 

om den döpte inte lever i tro. Luther hänvisar till Mark 16:16: ”Den som tror och blir döpt 

skall räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. Dopet innebär även ett upptagande i 

kyrkan och kristenheten.68 Det kristna livet börjar således med dopet. 

  

3.1.2 Kyrkoordningen 2009 

I den så kallade portalparagrafen regleras Svenska kyrkans förhållande till dess bekännelse:  

 

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, nicenska och 

den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska 

bekännelsen av år 1530, är bejakad och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är 

förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska kyrkan 

bejakade dokument.69 

  

Den sista frasens relativt vaga formulering indikerar att det finns utrymme att tolka den 

kristna tron för varje ny tid. Exempel på dokument som bejakats är 1878 års 

katekesutveckling, Lutherska världsförbundets konstitutioner § 1, Svenska kyrkans svar på 

BEM-dokumentet och Borgådeklarationen. Dessutom ingår här De kyrkliga böckerna, bland 

annat Den svenska psalmboken och Evangelieboken.  

                                                            
65 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (2005), s 370 
66 Ibid., s 483 
67 Ibid., s 478 
68 Ibid., s 473 
69 Kyrkoordning (2009), s 14 
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Kyrkoordningens nutida tankar kring dopet hittar vi i kapitel 19. Här står bland annat att läsa 

att dopet är ett sakrament, det vill säga en helig handling instiftad av Jesus själv. Genom dopet 

får människan del av Guds nåd. Vidare verkar dopet delaktighet i Guds rike. Det innebär en 

ny födelse ut ur dödens och syndens sammanhang. Dopet ger också förening med Kristus, 

gemenskap med Gud och upptagande i kyrka och församling. Själva dopet är visserligen en 

engångshandling men människan lever i sitt dop varje dag, då hon går genom död till liv, 

genom ofrihet till frihet.70 

 

3.1.3 Den svenska kyrkohandboken 

I dopordningens olika passager uttrycks flera motiv till det kristna dopet. Inledningsorden 

lyder:  

 

Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus 

Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han oss till nytt liv, för 

oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom. Detta gör han nu med det/de 

barn, som skall döpas.71 

 

I befrielsebönen ber prästen:  

 

Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN från mörkrets makt och skriv 

hans/hennes namn i Livets bok och bevara honom/henne i ditt ljus, nu och alltid.72  

 

Dopbönen finns i två varianter, där den första önskar att den som ska döpas blir renad från 

syndens skuld, blir förd till ett nytt liv i Kristus och till gemenskap med Guds folk. Den andra 

ber om dopbarnets del i Kristi segerrika död och uppståndelse. Därefter sker själva 

dophandlingen, där barnet döps i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Prästen 

lägger sedan sin hand på barnets huvud och säger: 

 

Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande, och hjälp honom/henne att dag för 

dag leva i sitt dop.73 

 

                                                            
70 Kyrkoordning (2009), s 77 
71 Den svenska kyrkohandboken (2006), s 167 
72 Ibid., s 169 
73 Ibid., s 173 
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3.1.4 Sammanfattning av de nutida dopmotiven 

Det finns en stor överensstämmelse mellan de klassiska dopmotiv som sammanfattades efter 

den historiska genomgången och de som uttrycks i Svenska kyrkans bekännelse, nämligen 

upptagande i kyrka och församling, syndernas förlåtelse, Guds nåd, förening med 

Kristus, del i hans död och uppståndelse, rening från synd och delaktighet i Guds rike. 

 

 

3.2 Medlemskommunikationen  
Svenska kyrkans officiella tankar kring dopets teologi förmedlas till allmänheten med hjälp av 

dopbroschyrer och information på hemsidor. Dessa medier är i första hand riktade till en 

bestämd målgrupp, nämligen dopfamiljen. De böcker som redovisas nedan är av mer allmän 

karaktär, men innehåller även specifika dopavsnitt. 

  

3.2.1 Broschyrer 

En i samband med dopinbjudan ofta använd publikation är broschyren Livets skeden Dopet. 

Broschyren är på 32 sidor och täcker in många aspekter på dophögtiden. Jag ämnar dock i 

stort sett uteslutande ägna mig åt att redovisa vilka motiv kring dopet som kommuniceras. 

 Det inledande avsnittet betonar dopet som en rening från synd, död och skuld. Liksom 

Israels folk går vi genom vattnet från slaveri och förtryck till ett nytt liv i frihet. 

Borttvättandet av synd och skuld är dock inte symbolisk utan en realitet. Författaren är 

medveten om att det kan vara svårt för många att se det lilla barnet som behäftat med synd 

och skuld, däremot borde alla kunna inse att det är del av en mänsklighet som är kapabel att 

göra såväl gott som ont: ”Dopets nej till det onda är ett nej till mänsklighetens bortvändhet 

från Gud”.74 Vidare medför reningen en nyfödelse i Anden. Anden är en Guds gåva som gör 

att tron kan växa i oss. Dopet river ner murar mellan människor, då alla blir Guds likvärdiga 

barn: ”Dopet handlar alltså om vårt barnaskap hos Gud”.75 

Några av Luthers tankar kring dopet tas upp lite längre fram. Där beskrivs hur denne 

menade att utan dopet är man förlorad, att det är Gud som handlar i dopet samt att det måste 

tas emot i tro. Genom dopet blir vi även upptagna i kristenheten. De lutherska tankarna 

                                                            
74 Livets skeden Dopet, s 4 
75 Ibid., s 5 
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redovisas utan reflektion och intrycket som ges är att även Svenska kyrkan av idag fortfarande 

delar reformatorns uppfattningar.76 

 Därmed blir kontrasten stor till nästa avsnitt, där en annan präst ger sin syn på dopet. 

Hon menar att det knappast sker något magiskt när ett barn döps, utan att det i första hand är 

ett möte mellan barnet, livet och Gud: ”Det är en välkomstrit till livet, till församlingen och 

till kyrkan”.77 Den dimensionen diskuteras även i nästa avsnitt, som döpta är vi kallade att 

bygga vidare på den kyrkliga gemenskapen. Kyrkans uppgift är att förkunna evangelium och 

tjäna såväl Gud som våra medmänniskor.78 

Återstoden av broschyren är av mer praktisk natur. När själva dopordningen behandlas 

kommenteras dock denna teologiskt på ett par punkter. Bland annat förmedlas Petrus ord i 

Apostlagärningarna om att dopet ger syndernas förlåtelse och Andens gåva. Dessa är 

redovisade ovan. Dessutom är dopet ett sakrament, vilket innebär att det är instiftat av Jesus, 

innehåller ett jordiskt tecken, vattnet, samt ett löfte, barnaskapet hos Gud. Slutligen medför 

dopet en reningens nyfödelse, samt rent konkret medlemskap i Svenska kyrkan.79  

Dopbroschyren Välkommen till livet har en helt annorlunda karaktär. Denna är endast på 

fyra sidor och är sparsam i sin roll som förmedlare av dopets verkan. Medlemskap i Svenska 

kyrkan innebär det dock. Dopet är vidare inget som Gud behöver, utan människan. Det är ett 

synligt tecken på Guds kärlek, att alla hör ihop och att ingen är glömd av Gud. Han är med 

oss under hela vår livsvandring: Att leva i sitt dop är en ständig påminnelse om kärlek och 

sammanhang. Livet får vi som gåva. Gud älskar oss och vill att vi ska ta emot varandra med 

kärlek och förväntan. 

  

3.2.2 Böcker 

I samband med Svenska kyrkans jubelår 1993 (firandet av 400-årsdagen av Uppsala möte), 

utgavs boken Befrielsen – stora boken om kristen tro. Den hade även en mindre kusin med det 

följaktiga namnet Lilla boken om kristen tro, vilken delades ut till Sveriges hushåll. I den 

förstnämnda beskrivs dopritualets huvuddrag, i stort de passager som redovisades under 3.1.3 

ovan. Tyngdpunkten ligger på gemenskap och trygghet. Därefter ges följande förklaring:  

 

Det kristna livet börjar med dopet. Något ojämförligt händer, när vi döps. Det 

mysterium som ägde rum på Golgata har en fortsättning. När en människa döps får 

                                                            
76 Livets skeden Dopet, s 8 
77 Ibid., s 10 
78 Ibid., s 14 
79 Ibid., s 16 f  
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hon del av den eviga räddning som Kristus vann för oss, när han dog. Hon blir 

renad från den synd hon, liksom hennes omgivning, är fläckad av. Hon blir född 

igen till ett nytt liv, nu till ett liv som kristen. Det fullödiga och förblivande liv som 

vi i tron och hoppet ser fram emot – det eviga livet – tar sin början.80 

 

Dopet är också en gåva från Gud som inte är beroende av våra prestationer. Det är ett uttryck 

för Guds gränslösa kärlek till oss människor och en väg in i kyrkan och ett liv i den kristna 

traditionen. I Kristi livsmönster kan den döpte hitta tröst och mening när livet känns tungt och 

svårt. Till sist uttrycks att dopet inte är nödvändigt för att få del av Guds kärlek. Dopet kan vi 

avvisa men ”kärleken har möjlighet att nå fram på vägar som vi inte kan se, också till den som 

inte är döpt”.81  

 Lilla boken om kristen tro är kortfattad i beskrivningen av dopet. Det tar oss in i den 

gemenskap av alla dem som har Jesus Kristus som Herre och dopvattnet är ett synligt tecken 

på att vi får leva i syndernas förlåtelse.82 De sista sidorna i boken var vikta för respektive stift 

i vilket den gavs ut och det är därmed Linköpings stift som förmedlar tankarna kring att Gud 

lovar den döpte att vara med genom allt ont, inklusive döden: ”Vad jag än råkar ut för, vad jag 

än har ställt till med, lyfter Gud upp mig tillbaka till livet, till ett nytt liv”.83 

 

3.2.3 Hemsidor 

På Svenska kyrkans officiella hemsida, svenskakyrkan.se, finns ett relativt utförligt material 

kring dopet. Här blandas kyrkans och familjens tankar inför högtiden. För föräldrarna kan 

dopet innebära ett firande av barnets födelse, liksom ett tecken på tacksamhet att det kommit 

till världen. Kyrkan å sin sida kommer med löftet om ett liv i gemenskap med Gud, där dopet 

är den synliga bekräftelsen på människans självklara samhörighet med honom. Därefter 

uttrycks dopets befriande verkan: 

 

 Den som lyfts fram inför Gud som ger oss livet och som vill dela vår glädje över 

det. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och på så 

sätt förnya våra livsmöjligheter.84  

 

                                                            
80 Befrielsen – stora boken om kristen tro (1993), s 239 
81 Ibid., s 241 
82 Lilla boken om kristen tro (1993), s 39 
83 Ibid., s 54 
84 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=253377, hämtad 20/4 2010 
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Dessutom informeras om den medlemsgrundande funktionen, såväl i kyrkan som i den lokala 

församlingen. Vidare skriver man om att vattnet är en symbol för rening ”och det är 

livsnödvändigt”. 

 Dopsajten.se är ett resultat av ett långvarigt doparbete i Lunds stift. En ökad fokusering 

kring dopet föranledd av minskade doptal har medfört att alla församlingar i Linköpings stift 

fortsättningsvis rekommenderas att på sina egna hemsidor länka till denna.85 Här hittar vi 

motiven att vi blir del av en större gemenskap (församlingen, den världsvida kyrkan och Guds 

stora familj), att dopets vatten är en symbol för hur vi går genom död till liv samt att dopet är 

en manifestation av Guds kärlek.86 När det gäller dopvattnet talas det inte om den traditionella 

reningen från synd, utan vattnet ses istället som ett tecken på vårt gemensamma ursprung och 

gemensamma livsbetingelser. Dessutom är det rena dopvattnet en påminnelse till oss om att vi 

ska värna om miljön. Vidare är vattnet en kraft att räkna med: 

 

Samtidigt som vatten är livsnödvändigt bär det på väldiga krafter och det kan hota 

liv. I dopets vatten dränks de krafter som hotar livet. Gud finns inte bara med oss 

när livet är lugnt och tryggt utan också när livet är svårt. När prästen öser vatten 

över huvudet på den som ska döpas är det ett tydligt tecken på Guds närhet och 

ömhet. Man kan likna det vid när en förälder stryker sitt barns huvud och säger: 

”Jag älskar dig, jag önskar dig allt gott, du är det bästa som hänt mig”.87 

 

Jesus behandlas på en egen sida. Det refereras till hans eget dop i Jordan, vilket ”visar hans 

delaktighet med hela skapelsen och med hela mänskligheten”.88 Dopet ses som en inbjudan 

till att låta sina tankar, ord och sitt liv inspireras av Jesus. Korset, hävdas det, är en symbol för 

att Gud kan vara hos oss när livet är svårt. 

Nedslag i sju församlingars hemsidor har gett intrycket att det finns stor spridning i hur 

detta medium används. På kyrkomötet 2009 beslutades om en nationell översyn av dopet, 

bland annat eftersom kommunikationen med allmänheten ansågs alltför skiftande i innehåll 

och kvalité.89 Som jag nämnde i metodavsnittet, kommer jag inte här att teologiskt jämföra 

församlingarnas hemsidor, då den här uppsatsen inte behandlar enskilda prästers 

                                                            
85 Checklista inför inbjudan, dopsamtalet & dopgudstjänsten, Linköpings stift 
86 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=326268&ptid=0, hämtad 20/4 2010 
87 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=326217, hämtad 20/4 2010 
88 http://www.svenskakyrkan.se/defaultaspx?di=326310&ptid=0, hämtad 3/5 2010 
89 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=360848, hämtad 12/5 2010  

 
 

28

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=326268%25ptid=0
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=326217
http://www.svenskakyrkan.se/defaultaspx?di=326310&ptid=0
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=360848


dopuppfattning. Istället nöjer jag mig med att konstatera olikheterna.90 Bara genom att studera 

Norrköpings fyra församlingar Kolmårdens, S:t Olofs, Johannes och Borgs hemsidor blir 

dessa skillnader tydliga. Gemensamt för dessa fyra är dock att alla är gjorda enligt Svenska 

kyrkans officiella webutförande, vilket bland annat innebär att de i nederkanten har länkar 

som överensstämmer med Svenska kyrkans egen hemsida, vilket innefattar bland annat länkar 

till dopet. Det har snarare med själva formatet att göra och här undersöker jag det som går 

utanför detta. 

S:t Olofs och Kolmårdens församlingar har ingen dopinformation över huvud taget, på 

båda dessa sidor finns länkar benämnda ”Dop” men dessa leder ingenstans. Borgs församling 

har en egen mycket kortfattad introduktion till dopets teologi, betonande gemenskapen med 

Gud. Här finns fungerande länkar till såväl Svenska kyrkans officiella hemsida som till ovan 

nämnda Dopsajten.se. S:t Johannes vidarebefordrar endast de praktiska turerna kring dopet 

och för vidare fördjupning länkar man till Dopsajten.se, dock inte till Svenskakyrkan.se.  

 Risinge församling i Finspång har byggt upp en egen hemsida som inte är utformad på 

samma sätt som ovan, därmed saknas de ”automatiska” länkarna till bland annat dopet. 

Däremot förmedlas dopets teologi på ett utförligt sätt. Huvudresonemanget ligger kring 

gemenskapen med Gud samt upptagandet i församlingen och medlemskapet i Svenska 

kyrkan. I svårigheter finns i dopet löftet om att Jesus är med oss hela livet. Dessutom nämns 

orden i Joh 3:5, att utan dopet kan man inte komma in i Guds rike. 

 S:t Lars innerstadsförsamling i Linköping har också en hemsida med egen design. Även 

här nämns gemenskap och medlemskap som viktiga ingredienser. Dessutom menas det att ”I 

dopet får barnet ta del av det stora som Jesus visat oss: trygghet, förlåtelse, mening med livet 

och hjälp att växa i kristen tro”. 

 Kisa församling slutligen, betonar också gemenskapen med Gud och församlingen, 

liksom medlemskapet i Svenska kyrkan. Här finns den ”automatiska” länken till dopet på 

Svenska kyrkans hemsida. 

 

 

 

 

                                                            
90 Samtliga  församlingar har sökts via svenskakyrkan.se, ”Kyrkor och  församlingar”, ”Sök  församling” den 5/3 
2010 
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4. Debatten 
 

De många dopordningarna under de två föregående seklen vittnar om dopets centrala och inte 

okomplicerade roll inom den kristna tron. Även idag pågår förnyelsearbete på flera olika håll i 

vårt land och diskussionen om Svenska kyrkans uppfattningar kring dopet är i högsta grad 

levande. Ovanstående nedslag i olika publikationer ger ett minst sagt spretigt intryck. Ett 

uttryck för den pågående dopdebatten är den nyligen publicerade avhandling, presenterad i 

inledningskapitlet, där Anna Karin Hammar diskuterar hur en modern dopteologi skulle 

kunna utformas. I mötet mellan traditionen och den nutida situationen blir det nödvändigt att 

tolka de kristna budskapen med ett språk som kan förstås utanför kyrkans innersta kretsar. I 

en likaledes färsk bok om dopteologi från Uppsala stift skriver stiftsadjunkt Kenneth 

Nordgren om utmaningarna när det gäller att kommunicera dopteologi åt två håll:  

 

Dels att översätta kyrkans läromässiga innehåll till människors språk och 

uppfattningar om dopet. Dels att ta intryck av och härbärgera vad människor lägger 

in i dopet och i möjligaste mån finna utrymme för detta inom dopets dogmatiska 

ramar.91  

 

Liksom Hammar menar således Nordgren att det i traditionen finns utrymme för olika 

tolkningar kring dopet, vilket är viktigt för att människor även i nutid och framtid ska betrakta 

det som meningsfullt. 

 Att nytolkning skett kontinuerligt blir tydligt i den historiska genomgången. Ur den 

kristna traditionen måste ett urval göras och det är inte svårt att tänka sig processen som en 

slags tvekamp mellan tradition och kontext. Elisabeth Arborelius, präst och teologie doktor, 

konstaterar i en avhandling om människors möte med kyrkan att det finns en klyfta mellan 

människors förväntningar på kyrkan och de synsätt som kyrkans anställda har.92 För att 

överbrygga en sådan klyfta kanske kyrkan känner sig tvingad att ta mindre eller större steg 

bort från traditionen. Det handlar om att på olika sätt hitta gemensamma platser där kyrkan 

och allmänheten kan hitta något som förenar. Dock uppstår oundvikligen frågor kring själva 

urvalsprocessen, när det gäller vad som ska lyftas fram respektive hamna i bakgrunden och 

inte minst vem som ska göra det. Resultatet av en sådan urvalsprocess blir i förlängningen 

kyrkans motiv till varför människor bör döpa sina barn.  

                                                            
91 Hartman (red.) (2008), s 39 
92 ”Människors möte med kyrkan”, Svensk kyrkotidning nr 41‐42 2009, s 483 
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När det gäller motiven, skulle man här kunna tala om två huvudkategorier. I gångna tider var 

motiven av negativ karaktär där straff och evig fördömelse riskerades vid uteblivet dop. Idag 

ställs andra, möjligen hårdare krav på motiven, eftersom elementen av skrämsel i stort sett 

försvunnit. Kyrkan har till mångt och mycket förlorat greppet om förtappelse och utebliven 

salighet. Istället är vi hänvisade till att förklara det positiva som dopet kan medföra för 

människan. 

Den nutida diskussionen kring dopets teologi rör sig främst kring två ämnen. Det ena är 

de luthersk-augustinska tankarna kring arvsynden. En rest av den rening från denna som dopet 

ansågs medföra finns med i en av de alternativa dopbönerna, där prästen ber Gud att bevara 

barnet från ”syndens skuld”. Även befrielsebönens bakgrund (se ovan) kan teologiskt spåras 

till tankarna kring alla människors del i arvsynden.  

Det andra ämnet är dopets hållning till icke döpta. I dagens pluralistiska och 

sekulariserade samhälle, menas det, bör kyrkan omfatta en inklusiv dopteologi, där även de 

som bekänner sig till en annan tro eller ingen alls kan anses vara Guds barn. I dopordningen 

vänder man sig här emot den inledande bönen: ”Gud vill att vi ska leva i gemenskap med 

honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda”.93 

Formuleringen här skulle indikera dopets nödvändighet för ett liv med Gud och därmed att 

dopet måste till för att upprätta denna gemenskap. 

 

 

4.1 Arvsynden 
”Det är dags att göra upp med arvsynden” skriver Anna Karin Hammar i Kyrkans tidning 

nummer 1 2010. Arvsynden har också stor plats i hennes doktorsavhandling. Som vi såg 

ovan, är dock denna diskussion på intet sätt ny. Det de nutida kritikerna vänder sig emot är 

dels själva läran i sig, att vi sedan Adam är befläckade av en slags genetisk defekt som ärvs 

via fortplanting, dels de pedagogiska problem som uppstår i mötet med dopfamiljer. Att ett 

litet barn skulle vara behäftat med en nedärvd, personlig skuld gentemot Gud är något som 

många föräldrar ska ha svårt att förstå eller acceptera. 

Liksom Einar Billing vill kritikerna istället tala om att barnet föds in i en värld som 

präglas av en bortvändhet från Gud och där barnet kommer att möta såväl godhet som ondska. 

En värld som dessutom innehåller övergrepp mot naturen och skapelsen, orättvisor, fattigdom, 

lidande och död: ”Vi längtar efter paradiset – men vi lever alltid utanför paradiset. Varför är 

                                                            
93 Den svenska kyrkohandboken (2006), s 167 
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det så?” skriver Eva-Lotta Grantén, teologie doktor, som här får representera en modern 

ansats till arvsyndsläran. Hon menar att ”arvsyndens tolkningsrum” finns i spannet mellan 

den fullkomliga värld vi kan föreställa oss och den mindre fullkomliga som vi lever i. Vidare 

hyser Grantén den även bland kritikerna vanligast förekommande uppfattningen att det inte 

handlar om att avskaffa arvsyndsläran, istället handlar det om att ”tolka människans 

ofullkomlighet på ett sätt som står i dialog med vårt senmoderna samhälle”.94 Kenneth 

Nordgren menar på samma sätt att arvsynden idag ”inte ska förstås som en biologisk eller 

genetisk defekt utan en oundviklig delaktighet i strukturer med onda konsekvenser och 

destruktiva omständigheter”.95  

 Anna Karin Hammar är själv inte heller ute efter att avskaffa arvsyndsläran. Hon menar i 

stället att det vore fattigt att i dopordningen inte nämna destruktionen, istället borde man se 

hur barnet i dopet rustas att möta densamma.96 Därmed kritiserar hon bland annat de två 

ansatser till ny dopordning som gjorts i Skara respektive Luleå stift, varvid den förstnämnda 

godkänts av domkapitlet. I båda dessa är befrielsebönen helt borttagen. 

 Jag har i mina efterforskningar funnit få röster som vill bevara (eller återerövra) den 

traditionella augustinska bilden av arvsyndsläran. Det man i första hand vänder sig emot är 

just ett avskaffande. Dessutom kritiseras att präster på egen hand gör ändringar och tillägg i 

gällande handboksordning, liksom företeelsen att producera helt nya dopordningar. Vidare 

efterlyses att Svenska kyrkan tydliggör vilken lära kring arvsynden som bör gälla.97 

  

 

4.2 Dopets nödvändighet 
Kritiken mot olika förändringar av dopordningen rör sig således i första hand kring kyrkans 

allmänna hållning kring dopet och dess nödvändighet överhuvud. Att formulera en modern 

arvsyndslära kan te sig enkelt i förhållande till frågan hur Svenska kyrkan ska kommunicera 

det positiva med att föräldrar ska låta döpa sina barn. I diskussionen kring detta menar 

kritikerna att om man som Anna Karin Hammar hävdar att det inte är någon skillnad mellan 

döpta och icke-döpta utan alla är redan från början Guds barn, vad händer då med Kristus och 

hans frälsargärning? Vilken plats har korset i en teologi baserad på allas tillhörighet genom 

                                                            
94 ”Granska läran om arvsynden kritiskt”, Kyrkans tidning nr 3 2010, s 16 
95 Hartman (red.) (2008), s 43 
96 ”Något är heligt hos alla barn som föds”, Kyrkans tidning nr 1 2010, s 18 
97 ”Ge besked om arvsynden”, Kyrkans tidning nr 3 2010, s 17 
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skapelsen? Hur kan man hävda inklusivitet samtidigt som man uppmanar folk till dopet? 

Inger Lindeskog, diakon, skriver: 

 

Dopet hör samman med Kristus och med bekännelsen till honom. På grund av 

skadan i skapelsen har människan förlorat sin ursprungliga helighet och 

rättfärdighet. Det var ju därför som Guds frälsningsplan behövdes. Det var ju för 

denna skada Jesus behövde bli människa, lida och dö för vår skull. I dopet dras vi 

med i hans död och uppståndelse.98 

 

Kjell Petersson skriver i en replik till Anna Karin Hammars avhandling att hennes 

skapelseteologiska utgångspunkt gör att frälsning och skapelse smälter samman till ett enda 

skeende. Därmed reduceras Jesus från att vara frälsaren och försonaren till att bli endast en 

norm och en förebild. Detta menar Petersson hänger ihop med att Hammar företräder en 

panenteistisk syn på Gud, där världen är en del av Gud, samtidigt som denne är större än 

världen. I en sådan världsbild finns det således ingen klyfta mellan Gud och skapelsen, 

ingenting som behöver överbryggas. Dopet blir då endast ett tydliggörande och manifestation 

av Guds ständigt pågående skapelseprocess. Inget nytt händer med människan i dopet. 

Petersson menar att konsekvenserna av en sådan syn är att ”kyrkan och sakramenten ställs åt 

sidan och synden förminskas till orättfärdiga strukturer” och en dopteologi som inte är 

relaterad till påskens händelser kan knappast uppfattas som trovärdig.99 

 Teologen och skribenten Margareta Melin företräder samma skapelseorienterade teologi 

som Anna Karin Hammar. Hon berättar i Kyrkans tidning om sitt doparbete i Luleå och Skara 

stift:  

 

Jag har startat i en människosyn som utgår från att människan som människa är 

Guds barn. Barnet befinner sig inte utanför gemenskapen men den klassiska 

dopteologin har byggt på att man får del i Kristi försoning och blir räddad först 

genom dopet.100 

 

Såväl befrielsebönen som dopfrågan är borttagen i hennes dopmaterial. Hon hänvisar till 

Elisabeth Arborelius avhandling som nämndes ovan, vilken visade att det finns en klyfta 

mellan kyrkan och allmänhetens förväntningar på densamma. Detta gäller även för dopet, där 

                                                            
98 ”Har dopet ingen mening?”, Kyrkans tidning nr 4 2010, s 17 
99 ”Anna Karin Hammar och dopet”, Svensk pastoraltidskrift nr 8 2010  
100 ”Förslag till dopordning väcker debatt i stiften”, Kyrkans tidning nr 1 2010, s 4 
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föräldrarnas förväntningar om vad dopet innebär skiljer sig från det som kyrkan har att 

erbjuda. Melin menar att hon försökt hitta ord som stämmer för kyrkan och på samma gång 

upplevs som meningsfulla av föräldrarna.101  

Teologie professor Cristina Grenholm menar dock att dopets formuleringar i första hand 

måste uttrycka det kyrkan tror på och att utmaningen för det pågående arbetet med en ny 

handbok är att tydliggöra ett budskap som fungerar idag utan att den skull göra alltför stora 

avsteg från den kristna traditionen. Hon menar att det går att finna vägar som både uttrycker 

dopet som en speciell gåva, samtidigt som ingen behöver falla utanför Guds omsorg: 

 

Erbjudandet om dopet är och förblir en del av den stora gemenskapen som kyrkan 

genom tid och rum utgör […] Med Guds hjälp ska människor fortsätta finna vägen 

till dopet och där få möta traditionen på ett sätt som kan beröra dem just där de 

befinner sig – inte bara för att bekräfta, men också för att förvandla och ge nya 

livsmöjligheter.102 

 

Alingsås pastorat har sedan 2006 haft en egen av Skara stift godkänd dopordning utan 

befrielsebön och dopfråga. I en kommentar är man dock noga med att påpeka att Margareta 

Melin endast var med i diskussionsfasen och det nya ritualet innehåller därför inte många av 

hennes texter.103 Inledningen till den nya dopordningen formuleras: 

 

Vi har samlats till dophögtid. Dopet är ett uttryck för Guds kärlek som är utan 

villkor. Av kärlek blev Gud själv människa i världen för att rädda oss från allt som 

hotar våra liv och ge oss gemenskap med Gud under mörka och ljusa dagar, i allt 

som sker, i liv och död. I denna djupa gemenskap lyfter Gud in oss genom dopet.104 

 

I till exempel Orsa församling används dock Margareta Melins arbete som inspiration, 

samtidigt som man önskar att handboksarbetet skyndas på, eftersom så många ger uttryck för 

att den nuvarande ordningen inte fungerar fullt ut.105 

 

 

 

                                                            
101 ”Förslag till dopordning väcker debatt i stiften”, Kyrkans tidning nr 1 2010, s 4 
102 ”En del av kyrkans gemenskap”, Kyrkans tidning nr 7 2010, s 16 
103 ”Brister i handboken”, Kyrkans tidning nr 6 2010, s 16 
104 ”Ritual på vår tids språk”, Kyrkans tidning nr 6 2010, s 16 
105 ”Orsa har skaffat det nya dopmaterialet”, Kyrkans tidning nr 1 2010, s 4 
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5. Analys 
 

Huvudsyftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Svenska kyrkan motiverar tanken på 

att människor bör låta döpa sina barn. Ett par jämförelser av materialet visar på intressanta 

aspekter. I första hand kan det vara av värde att undersöka den skriftliga kommunikationen till 

allmänheten ur ett tidsperspektiv. Kan vi här se en förskjutning i förmedlingen av dopets 

innebörd? Nästa steg blir att jämföra två nutida källor. Finns det idag en officiell hållning från 

Svenska kyrkans sida och vad omfattar den? Därefter kan det vara likaledes intressant att se 

hur denna stämmer överens med det som Svenska kyrkan bekänner sig till. Med utgångspunkt 

från dessa resonemang samt den aktuella debatten ger jag till slut mina egna tankar kring 

Svenska kyrkans dopteologi av idag. 

 

 

5.1 Kommunikation 1993 och 2010  
En tidsmässig jämförelse är relativt svår att göra. Materialet präglas snarare av mångfald än 

någon slags samsyn. Jag väljer därför att koncentrera mig på två källor, dels boken Befrielsen 

– stora boken om kristen tro, som kom ut 1993 och Dopsajten.se, som får representera de 

färskaste tankarna kring dopet. Svenska kyrkan är tydlig avsändare för båda dessa. En 

framträdande skillnaden mellan dem är dopets dimension som renande från synd. I Befrielsen 

uttrycks klart och tydligt hur dopet medför just detta, se 3.2.2 ovan. Dopsajten däremot, 

nämner varken ordet synd eller skuld, utan istället vattens renande dimension i allmänhet. 

Vidare beskriver Dopsajten Jesus som en inspiratör för ens tankar, ord och liv. Den i 

dopsammanhang traditionellt sett viktiga frälsningshistorien finns inte med. I Befrielsen 

innebär dopet dock en ”del i den eviga räddning som Kristus vann för oss, när han dog”, se 

3.2.2. Dopsajten ger på det stora hela ett mer skapelseorienterat intryck, betonande Guds 

kärlek till alla människor. Detta gäller inte minst resonemanget kring vattnet som vårt 

gemensamma ursprung och vår gemensamma livsbetingelse. Även om också Befrielsen 

hävdar Guds kärlek till hela mänskligheten, så är dopet mer markerat här. Ett exempel på 

detta är meningen, citerad ovan: ”Något ojämförligt händer, när vi döps”. Dopsajten saknar en 

motsvarande formulering och det övergripande intrycket här är istället att dopet är en 

manifestation av Guds kärlek och av (den redan erhållna) gemenskapen med honom. 

 

 

 
 

35



5.2 Två nutida källor 
Dopsajten är även med i nästa jämförelse, nu ställer jag den emot Svenska kyrkans officiella 

hemsida, svenskakyrkan.se. Det får anses att dessa båda är likvärdiga källor för kyrkans nutida 

officiella dopsyn, också här är Svenska kyrkan avsändare i båda fallen. På den officiella 

hemsidan upplever jag att det gjorts ansträngningar för att använda ett språk som kyrkovana 

kan förstå för att uttrycka en del traditionella kristna föreställningar kring dopet. Ett exempel 

på detta är formuleringen om att Gud vill ”befria oss från allt som förlamar och på så sätt 

förnya våra livsmöjligheter”.106 Tyngdpunkten här ligger dock på dopet som den synliga 

bekräftelsen på varje människas samhörighet med Gud. Kristus nämns endast i förbigående 

och som nämndes ovan lyser han med sin frälsande frånvaro även på Dopsajten. Min 

uppfattning är att båda dessa sajter förmedlar en dopsyn som i förhållande till traditionell 

kristen tro måste anses vara urvattnad. Citatet här ovan om förnyandet av livsmöjligheterna är 

vagt uttryckt och säger egentligen ingenting. Dopsajten har tagit den skapelseorienterade 

teologin ett steg längre, men den officiella hemsidan ligger inte långt efter. 

 

 

5.3 Kommunikation och bekännelse 
Detta blir än mer tydligt om man ställer dem i jämförelse med Svenska kyrkans bekännelse, 

så som den ter sig i bekännelseskrifter och kyrkoordning. Detsamma gäller för 

kyrkohandboken. Som vi såg ovan är de flesta av de klassiskt kristna motiven för dopet i allra 

högsta grad närvarande i dessa dokument. Dopet verkar till exempel syndernas förlåtelse, 

inlemmande i Kristi kropp, nyfödelse, del i Kristi död och uppståndelse, rening från 

synd, den helige Andens gåva samt del av Guds nåd. Om detta ställs emot den teologi som 

Svenska kyrkan ger uttryck för på främst hemsidor, går det inte att tycka annat än att gapet är 

stort mellan bekännelse och förmedling. Här hittar vi med stor säkerhet orsaken till 

skillnaderna i det kommunicerade dopmaterialet, liksom anledningen till att det stryks och 

läggs till i dopordningen. Det är Svenska kyrkan själv som legitimerar ett sådant agerande. 

Man befinner sig så pass långt från sin bekännelse att utrymme finns för en oändlig mängd 

olika tolkningar och ageranden. Dessutom, om det är dessa hemsidor som potentiella 

dopfamiljer använder sig av för dopinformation, är det inte svårt att förstå att det kan uppstå 

problem i mötet med kyrkan. Skillnaden i formuleringar och uttryck mellan dessa hemsidor 

och det som möter när dopordningen ska gås igenom är oerhört stor.  

                                                            
106 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=253377, hämtad 4/4 2010  
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Svenska kyrkans officiella strategi verkar vara att tona ned eller helt förtiga att det skulle 

hända något speciellt i dopet. Särskilt Dopsajten ger intrycket av att omfatta en 

skapelseinriktad teologi, likt Anna Karin Hammar. Som vi såg kan den vara svår att förena 

med Kristi frälsningsgärning. Om alla från början är Guds barn, vad ska då kyrkan med Jesus 

till? Han lyser mycket riktigt med sin frånvaro, inte bara på Dopsajten, utan också på 

svenskakyrkan.se. 

Här är det viktigt att infoga att den ovan beskrivna dopbroschyren Livets skeden dopet, 

åtminstone delvis förmedlar en klassiskt kristen dopsyn. Av de nutida material jag undersökt 

är den ensam om detta och den dessutom ger ett splittrat intryck, då den även innehåller en 

syn på dopet som överensstämmer mer med den som ges på hemsidor. Därmed kan 

broschyren i sig skapa förvirring och även när den sätts i förhållande till övrig förmedling. 

 

 

5.4 Svenska kyrkan och dopet idag 
Om nu Svenska kyrkan för sin framtida fortlevnad är beroende av att folk kommer till dop, 

måste man nog inom kyrkan fråga sig om att det är rätt väg som väljs, när de officiella 

formuleringarna indikerar att dopet egentligen inte behövs. Jag har respekt för att det finns en 

strävan efter att inte stänga ute någon eller stöta sig med dem som tror annorlunda. Men jag är 

ytterst tveksam till om resultatet av denna strävan måste vara ett förnekande av Kristi 

frälsningsgärning. Det centrala med kristen tro är just tron på Kristus. Att det var Gud själv 

som steg ner och tog mänsklig gestalt. Jesu liv, död och uppståndelse medförde någonting 

nytt. Traditionellt har kyrkan talat om detta med orden försoning och frälsning. Oavsett vilka 

epitet man ger resultatet av Guds människoblivande, så är det en central föreställning i den 

kristna tron att någon form av klyfta blev överbryggad genom Jesus. Tack vare detta kunde 

Guds rike göra en inbrytning, en reva in i människans historia. Kristendomens explosiva 

utveckling då och även nu i vissa delar av världen skedde och sker genom kyrkan, Kristi 

kropp, som på Jesu eget uppdrag är till för att minnas honom och ta del av honom och hans 

löften genom sakramenten. Om dessa grundläggande teman inte är viktiga för Svenska kyrkan 

längre, då behövs ingen sekularisering. Ingen kommer i framtiden att behöva kyrkan om den 

inte själv anser sig ha något att komma med. Här talar vi inte längre om en förskjutning av 

dopmotiven eller olika tyngdpunkter. Det handlar istället om en helt ny dopsyn.  

I inledningskapitlet diskuterade jag förutom Anna Karin Hammars avhandling 

ytterligare två, av Eva Reimers respektive Kjell Petersson. Även om dessa tre uppvisar delvis 
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olika inriktningar, förenas de i diskussionen kring mötet mellan kyrkan och allmänheten. 

Hammar talar om tradition och situation, Reimers diskuterar kyrkans kult- respektive 

kulturaspekt, Petersson redovisar tre nivåer för den kyrkliga dopdiskussionen. Samtliga 

försöker på något sätt hitta gemensam mark där kyrka och i det här fallet dopfamiljer kan hitta 

ömsesidiga beröringspunkter. Även Elisabeth Arborelius konstaterar klyftan mellan 

allmänhetens förväntningar på kyrkan och synsättet hos dess representanter. 

I nästan all verksamhet gäller nu för tiden tydlighet i kommunikationen. Man talar om 

att renodla budskapet och kommunicera kärnvärden. Svenska kyrkan verkar ha valt en motsatt 

strategi där (nästan) allt är tillåtet och möjligt. Detta verkar göras i en iver att tilltala så många 

som möjligt, vilket innefattar en stor mängd människor som inte har någon som helst 

koppling till kyrkan. Risken med att försöka vända sig till så många som möjligt är som 

bekant att man till slut inte vänder sig till någon alls. 

 

 

5.5 En annan väg att gå 
Det Anna Karin Hammar vill göra är att gå förbi mycket av den kristna traditionen när det 

gäller dopet för att istället hämta utgångspunkten i Jesu eget dop i Jordan. Liksom Karl-

Gunnar Ellverson menar hon att här finns de ursprungliga motiven till det kristna dopet. Den 

döpte tar emot Andens gåva och föds till ett nytt liv med Kristus. Först senare kom dopet 

genom Paulus att förknippas med Jesu död och uppståndelse. Dock bör man komma ihåg att 

Paulus brev i huvudsak är skrivna redan på 50-talet e. Kr medan det tidigaste evangeliet 

nedtecknades på 70-talet. Dessutom, när Jesus talar om sitt eget dop, är det just påskens 

händelser han verkar åsyfta. När lärjungarna i Markusevangeliet vill ha platserna närmast 

Jesus säger han att de inte vet vad de ber om: 

 

Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med skall ni 

döpas med […] Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna 

och ge sitt liv till lösen för många.107 

 

Min uppfattning är alltså att Hammars dopresonemang mynnar ut i en skapelsebaserad teologi 

som tar alltför lite hänsyn till Kristi död och uppståndelse. Däremot tilltalas jag av tanken att 

kyrkan kan omfatta en teologi där Gud i grunden älskar hela sin skapelse. En viktig utmaning 

                                                            
107 Mark 10:39, 45 
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för Svenska kyrkan blir då att försöka finna en dopteologi som är grundad i Guds kärlek till 

alla människor, men som samtidigt inte förringar Kristi försonings- och frälsningsgärning. 

  Vincent Brümmer ger i sin bok Atonement, Christology and the Trinity en intressant 

tolkning av vad kristen försoning skulle kunna innebära för den nutida människan. Brümmer 

bygger här vidare på 1900-talsteologen Paul Tillichs tankar kring vårt främlingskap 

(estrangement) i förhållande till Gud och till varandra. För att komma tillrätta med detta 

främlingskap, måste Gud undanröja ett antal hinder för oss. Resonemanget är ungefär såhär: 

Vi är så pass fjärmade från Gud att vi inte ens inser att vi är fjärmade. Vi är fullt nöjda med 

vår strävan efter jordisk lycka och vi kan bara ändra vår inställning om Gud verkligen ger sig 

tillkänna för oss. Han måste avslöja sig som en kärlekens Gud, som önskar oss i sin närhet 

och är villig att betala priset för förlåtelse. Det vi behöver göra är att besvara hans kärlek med 

ånger och en ändrad inställning. Att bara upplysa oss om sin närvaro och sitt syfte med oss är 

dock inte nog. Vi måste även av Gud få själva viljan att leva efter hans vilja. Detta kan inte 

göras genom tvång utan måste ske frivilligt i kärlek. Därför måste Gud även ge oss 

inspirationen att göra det goda.108 

Det är alltså Gud som öppnar vägen till ånger och försoning genom att helt enkelt göra 

sig känd för oss. Genom Kristus visar Gud oss såväl vem han är (Kristi gudomlighet) som 

vilka vi människor var menade att vara (Kristi mänsklighet). Gud visar sig som den 

kärleksfulle fadern som vill återförenas med oss. Det är denna uppenbarelse som gör det 

möjligt för oss att känna Gud och försonas med honom. På samma gång visar han genom 

Jesus sin vilja och sitt syfte med mänskligheten: ”[the] acts and teaching of Jesus manifest the 

true and ideal humanity which God wills that each of us should emulate in his or her own 

situation”.109  

Denna process med vilken Gud försonar världen med sig själv innefattar emellertid även 

den tredje delen av treenigheten. Själva inspirationen att göra det rätta och söka Guds vilja, ”a 

taste for the Good”, kommer till oss när Anden fyller våra hjärtan: ”The Spirit inspires our 

hearts but also illuminates our understanding”.110 Från Anden får vi således förutom kärlek 

även tro och tillit. Gud talar till alla människor som vill lyssna. Han hittar alltid på något sätt 

in i människors hjärtan: “knowing God is a knowledge of the heart and not merely of the 

                                                            
108 Brümmer (2005), s 79 
109 Ibid. s 92 
110 Ibid. s 95 
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mind”.111 Snarare än kunskap handlar det om att vidarebefordra och “leva” den kärlek som 

Gud vill ge oss.  

Jag tilltalas av Brümmers ansats till trinitarisk försoningslära, där klyftan mellan Gud 

och människan överbryggas genom att Gud visar oss vem han egentligen är. Vi får även reda 

på hur vi bör leva med varandra för att skapa Guds rike här på jorden. Uppståndelsen ger 

legitimitet åt Guds ord – ”det var Gud som gick omkring mitt ibland oss” – på samma gång 

som den klargör att döden inte är slutet.  

 

 

5.6 Det livsviktiga motivet 
Kärnan i den kristna tron är tron på att Gud blev människa. Vittnesbördet till den händelsen 

finns i evangeliet. Däri finner människan ett helt annat sätt att se på tillvaron, vilket var 

revolutionerande på Jesu tid och avlägset ännu idag. Med Brümmers ord är det i evangeliet 

som vi människor kan lära känna Gud och därmed har möjlighet försonas med honom, med 

varandra och med oss själva. Min uppfattning är därför att det viktigaste motivet för dopet 

som kyrkan kan ha är att det leder människor till evangeliet. Därmed skulle kyrkan vara 

tillbaka vid missionsbefallningen. Att sprida evangeliet är kyrkans uppgift. Det är därför 

kyrkan blev till och finns till. Evangeliet är berättelsen om Jesus, hans liv, undervisning, 

gärningar, död och uppståndelse. Häri manifesteras Guds kärlek och förlåtelse till alla 

människor. Det är just det kyrkan har att tro på. 

Med evangeliet i fokus för dopet ställs stora krav på såväl dopförberedande arbete 

(inklusive det oerhört viktiga dopsamtalet) som dopuppföljningsarbete och inte minst fortsatta 

kontakter med kyrkan under uppväxten. Här skulle kyrkan kunna ta fasta vid upptagandet i en 

större gemenskap, som vi såg var ett gemensamt motiv i Reimers och Peterssons 

avhandlingar. Det var just här som kyrkan och dopfamiljen hade lättast att mötas. Här är det 

angeläget för kyrkan att skapa rum för just en sådan gemenskap, inte bara konstatera 

upptagandet i den på själva dopdagen, utan aktivt arbeta med den. Kyrkan kan inte bara döpa 

barn och sedan vara nöjd. De döpta måste få chans att med Luthers ord leva i sitt dop, för 

detta måste dock kyrkan tillhandahålla gemenskaper där undervisning kan ske. 

En kyrklig fokus på dopet är under utredning och jag tror det är av yttersta angelägenhet. 

Svenska kyrkan befinner sig enligt min uppfattning i ett avgörande skede vad gäller dopet och 

därmed i förlängningen kyrkans fortlevnad. Om kyrkan misslyckas med att förklara varför 

                                                            
111 Brümmer (2005), s 121 
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dopet kan vara bra för den nuvarande generationen dopfamiljer, så kommer deras barn i sin 

tur inte ha någon som helst anknytning till kyrkan när de får egna barn. Att få dem att då 

komma till dopet kommer knappast att vara möjligt. Det gäller därför att kraftigt fokusera 

kring dopfrågan medan det ännu finns en föräldrageneration som faktiskt är medlemmar av 

Svenska kyrkan. 
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6. Sammanfattning och slutsatser 

 

Med den här uppsatsen har jag velat undersöka hur Svenska kyrkan motiverar tanken på att 

människor bör låta döpa sina barn. Inledningsvis redogjorde jag för de frågeställningar som 

jag valt för mitt arbete. Jag ville undersöka de historiska dopmotiven som den kristna kyrkan 

uttryckt genom tiderna. Därefter ämnade jag studera hur motiven formuleras av Svenska 

kyrkan idag, dels i dess bekännelseskrifter, dels i den utåtriktade kommunikationen till 

allmänheten. Efter en genomgång av den aktuella dopdebatten, ville jag slutligen ge egna 

förslag på dopmotiv som Svenska kyrkan skulle kunna använda sig av idag. Jag hoppas att 

följande sammanfattning visar att jag uppnått syftet och svarat på frågeställningarna. 

Den kristna kyrkans motiv till dopet har haft olika betoning under tidens gång. I en tidig 

anknytning till Jesu eget dop hävdade urkyrkan att dopet gav syndaförlåtelse, gemenskap med 

Kristus och del i den helige Ande. Paulus i sin tur ställde renandet från synd i förgrunden, 

liksom Jesu död och uppståndelse. Att döpas var att gå med Kristus genom döden till ett nytt 

liv i gemenskap med denne, ett liv som varade i evig tid. Augustinus menade att dopets 

primära funktion var att det tvättade bort arvsynden, vilket var nödvändigt för att undgå 

förtappelse. Luthers läror kring dopet omfattade såväl rening från arvsynd, syndernas 

förlåtelse och ett nytt liv i anden. Han ansåg också att dopet var nödvändigt för saligheten och 

verkningslöst om det inte togs emot i tro.  

 Även tyngdpunkterna i Svenska kyrkans dopuppfattning har varierat över tid. Under hot 

från såväl väckelse som rationalism skedde under 1800-talet och framåt täta förändringar av 

dopordningarna. Dock bekänner sig Svenska kyrkan fortfarande till de reformatoriska 

skrifterna. I dessa uttrycks motiven för dopet som att det medför upptagande i kyrka och 

församling, syndernas förlåtelse, del av Guds nåd, förening med Kristus, del i hans död och 

uppståndelse, rening från synd samt delaktighet i Guds rike.  

Den nuvarande dopordningen från 1986 är präglad dels av den betoning på kyrkan som 

Kristi kropp och som förvaltare av sakramenten, vilket ivrigt hävdades av företrädare för den 

nya kyrkosynen från 1940-talet och framåt, dels av det ekumeniska arbetet i Kyrkornas 

världsråd. Här framträder motiv för dopet som att det räddar den döpte från det onda och ger 

henne ett nytt liv med Kristus samt gemenskap med alla kristna i den världsvida kyrkan. 

Dessutom ges andens gåva och del i Kristi död och uppståndelse. 

Svenska kyrkans officiella tankar kring dopet kommuniceras till allmänheten bland 

annat via böcker, dopbroschyrer och hemsidor. Dessa publikationer ger ett spretigt intryck 

 
 

42



och ett samlande doparbete har beslutats av Kyrkomötet. Mina undersökningar visar att det 

idag utifrån det officiella materialet är svårt att tala om en enhetlig syn på dopet hos Svenska 

kyrkan. Doputvecklingsarbete sker i flera olika stift samtidigt och en alternativ dopordning 

har godkänts av domkapitlet i Skara. 

 Trots mångfalden vill jag ändå hävda att det går att se en utveckling från 1986 års 

dopordning, med dess betoning på Kristus och kyrkan till en mer skapelsebaserad teologi, där 

dopet inte tillför människan något nytt. Istället ses det i första hand som en manifestation och 

tydliggörande av Guds ständigt pågående skapelseprocess, där människan som människa är 

Guds barn från början. I den pågående debatten ifrågasätter kritikerna till en sådan hållning 

främst frånvaron av Kristus och hans frälsningsgärning och menar att utan den kan man inte 

längre tala om kristen tro.  

Svenska kyrkan är för sin framtida existens beroende av att människor döper sina barn. 

Därför måste den kunna motivera varför dopet är viktigt. Den här uppsatsen ifrågasätter starkt 

om detta görs bäst genom en urvattnad (!) dopteologi, där Kristus förpassas till att vara en 

perifer inspiratör till goda tankar och handlingar.  

 Genom kristenhetens alla tider och turer finns en i stort sett orubblig trossats som inte är 

kontextuellt betingad, nämligen Guds människoblivande. Min uppfattning är dock att Svenska 

kyrkan håller på att röra sig bort från detta centrum. Istället för en förskjutning av 

dopmotiven, liknande de som skett genom historien, kan vi istället tala om en ny dopsyn. 

Kyrkan skulle, om hon ville, kunna vara betjänt av att åter sätta Kristus i centrum. Kyrkan 

måste vara klar och tydlig i sin tro på att det var Gud själv som steg ner bland oss människor. 

Genom sitt liv, sina gärningar och undervisning och genom sin död och uppståndelse visar 

Gud människorna hur han själv är, hur vi ska leva och vara emot varandra samt att döden inte 

är slutet. 

 Vittnesbörden om detta finns i evangeliet. Det är här som vi människor kan lära känna 

Gud och försonas med honom och med varandra. Ett för kyrkan oerhört viktigt motiv för 

dopet vara att det skapar kontakt med just evangeliet. Därmed efterlyser jag avslutningsvis en 

kraftsamling kring dopet som sträcker sig långt utanför syftet med den här rapporten. Det 

handlar till exempel om tidigt dopförberedande arbete, stort fokus på dopinbjudan och 

dopsamtal och inte minst den oerhört viktiga dopuppföljningen. Kyrkan måste tillåta den 

döpte att växa i sin tro genom att bereda gemenskaper för utbildning och reflektion. 
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