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1. Inledning
1.1 Bakgrund och ämnesval

Inom Svenska kyrkan har man haft åtta stycken kyrkohandböcker på svenska.1  Under 1900-talet 

skedde en liturgisk utveckling inom Svenska kyrkan vilket avspeglas i de olika kyrkohandböckerna. 

1968 tillsattes en grupp för att arbeta fram en ny kyrkohandbok, vilket  kom att resultera i Den 

Svenska kyrkohandboken 1986 (HB86). Detta innebar att man fick sin fjärde kyrkohandbok detta 

århundrade. Redan 1997 ville man arbeta fram en ny handbok som skulle inkludera den nya 

bibelöversättning som var på väg. Detta resulterade 2000 i Kyrkohandboksgruppens förslag till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan (HBF2000). Då detta förslag kom ut i tryck och remisser skrevs 

till det fick det stark kritik så man beslöt att ta tillbaka förslaget inan det han komma till kyrkomötet 

för att där beslutas om det man skulle arbeta vidare med förslaget. Några år senare, 2006, tillsattes 

en ny kyrkohandboksgrupp som fick i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag. Detta kom att bli 

Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan från 2012 (HBF2012).

   I min B-uppsats, Handbokstrohet eller förnyelse - Gudstjänstagendor i Visby domkyrka 

1990-2011 granskade vägen till HB86 samt hur man inom i Visby domkyrkoförsamling arbetat med 

gudstjänstagendor. 2 Då man i försöksarbetet som ledde fram till HB86 använde sig av många olika 

alternativa texter blev agendan ett hjälpmedel för församlingarna. Utifrån detta arbete väcktes ett 

intresse angående handboksutveckling och kyrkohandboksgruppernas arbetsätt.  I denna uppsats vill 

jag studera dessa gruppers arbete och den kontinuitet som finns mellan de olika handböckerna och 

förslagen och se på vilket sätt en remiss ifrån 2000 lever kvar i HBF2012. 

1.2 Syfte och metod

Syftet med denna uppstats är att  se på vilket sätt en remiss kan vara med och påverka ett beslut 

inom Svenska kyrkan. Genom att göra detta har jag valt att studera Svenska kyrkans 

kyrkohandboksarbete 1997-2012. Genom att studera de remisser som skrevs till HBF2000 och 

jämföra dessa med HBF2012 önskar jag hitta om dessa följs och om det finns en kontinuitet. För att 

göra en ordentlig studie av den nämnda tidsperioden kommer även dokumenten Teologiska 

grundprinciper (TG) samt Mässans grundordning (MG) och dess remisser bli studerade vilka var 

ett  steg mellan HBF2000 och HBF2012. Jag kommer att analysera och jämföra historiska 

dokument, redogöra för olika ställningstagande och ställa dessa mot varandra. Först kommer en 
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redogörelse av HBF2000´s remisser, sedan följer en redogörelse av remisserna till TG och MG. 

Därefter kommer jag jämföra dessa åsikter med varandra samt med HBF2012. 

1.3 Frågeställning

För att kunna studera det  nämnda syftet  har jag valt frågeställningen, Finns det en kontinuitet efter 

HB86 i Svenska kyrkans handboksarbete? Då denna frågeställning är för stor att besvara på en gång 

har jag valt att dela upp den i några mindre frågor.

•Vilka synpunkter kommer fram i remisserna till Kyrkohandboksgruppens förslag till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan från 2000?

•Kommer dessa tankar åter i remisserna till Teologiska grundprinciper och Mässans grundordning?

•Finns dessa inslag i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan från 2012?

1.4 Tidigare forskning

Det har om gudstjänsten inom Svenska kyrkan gjorts en del forskning med olika utgångspunkter. 

Inom kyrkovetenskap har gudstjänsttexter tolkats och studerats. Boel Hössjer Sundman har skrivit 

doktorsavhandlingen Herren är mitt ibland oss - en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den 

svenska kyrkohandboken från 1986 där hon både gör en historisk genomgång av HB86 samt 

studerar olika gudsbegrepp som används i handboken.3  Ninna Edgardh har skrivit flera texter om 

gudstjänsten där boken Gudstjänsten i tiden - gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008 beskriver 

den utveckling som skett  inom Sverige och inom Svenska kyrkan då det gäller gudstjänstdeltagande 

och gudstjänstförnyelse.4  Lena Petersson har studerat de olika mässliturgier som finns inom 

Svenska kyrkan, både de som förekommer i HB86 men även de som växt fram efter denna ordning 

blev antagen vilket resulterat till avhandlingen Kärlekens måltid - en studie av mässliturgier i 

Svenska kyrkan perioden 1986 - 2004.5  Dessa är några av de texter som berör gudstjänsten och 

kyrkohandböcker inom Svenska kyrkan men då gudstjänsten ständigt utvecklas finns det nya 

områden att studera. I och med den nya gudstjänstordningen HBF2012 finns det ett nytt  material att 

studera. Då jag inte kommer att fokusera på själva texterna i handboken utan på vägen dit, med 

hjälp av direktiv och remisser kommer denna uppsats studera gudstjänsten på ett nytt sätt än vad 

som tidigare gjorts. Detta kommer alltså bli en kyrkohistorisk granskning av åren 1997-2012.
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1.5 Källmaterial

Det material som i denna uppsats studeras består av två handboksförslag, HBF2000 och HBF2012 

och det material som finns kring dem. Framförallt kommer jag fokusera på remisser, direktiv och 

andra dokument som skrivits om och inför dessa två handboksförslag och inte själva 

gudstjänstordningarna i sig. För att studera remisserna till HBF2000 och remisserna till Teologiska 

grundprinciper och Mässans grundordning kommer jag att studera varje remiss för sig och inte 

endast remissammanställningarna. Detta beror på att jag på ett vetenskapligt sätt vill gå till 

grunddokumenten själv, och inte endast en kort  sammanställning. Remisserna till HBF2000 finns 

inte utgivna av Svenska kyrkan utan finns förvarade på deras arkiv. Remisserna till Teologiska 

grundprinciper och Mässans grundordning finns däremot utgivna på Svenska kyrkans egna 

hemsida. Uppenbara stavfel kommer redigeras då jag citerar från dokument. 

  Till HBF2000 finns det skrivet 681 stycken remisser både från remissinstanser samt 

spontanremisser. Jag valt att studera de remissinstanser som skrivit  remisser till dokumenten 

Teologiska grundprinciper och Mässans grundordning och till HBF2000. Detta kommer då bli 

remisser ifrån domkapitlen, vilka blev utvalda av Kyrkostyrelsen att lämna in en remiss, samt några 

spontanremisser vilka båda finns till HBF2000 samt till Teologiska grundprinciper och Mässans 

grundordning. Detta val gör jag då jag vill undersöka om det finns en kontinuitet inom 

handboksarbetet vilket gör det intressant att följa samma remissinstanser vid båda remisstillfällena. 

Domkapitlen finns med då de representerar både kyrkligt anställda samt förtroendevalda. De andra 

fyra grupper som finns med i denna uppsats är Pastoralinstituten i Uppsala och Lund samt 

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) och Kvinnor i Svenska kyrkan. Dessa fyra 

kompletterar varandra bra då det i Pastoralinstituten finns studenter ifrån hela Sverige, där aKF står 

för en högkyrklig inriktning och där Kvinnor i Svenska kyrkan blir en motpol till detta.

   Då det i en kyrkohandbok för Svenska kyrkan finns många olika gudstjänster så som högmässa, 

dop, konfirmation och begravning har jag valt att fokusera på högmässans ordning. Detta beror på 

att  högmässans ordning innehåller många moment och är den gudstjänst som firas varje vecka inom 

Svenska kyrkans församlingar. Detta gör att  de kyrkliga handlingarna inte kommer att beröras av 

denna undersökning men detta är något som kan beröras av framtida forskning. 
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2. Kyrkohandboksförslag 2000

2.1 Bakgrund
Den 28 november 1996 beslöt församlingsnämnden att en översyn skulle göras av HB86 texter och 

musik.6  Detta ledde till att centralstyrelsen 1997 beslöt att en grupp bestående av ärkebiskop em. 

Gunnar Weman, tandläkare Ingrid Johansson Fjelkmann, kyrkoherde Eva Brunne, liturgiklärare 

Karl-Gunnar Ellverson, utbildningsledare Johannes Johansson, musikkonsulent Britta Snickars samt 

musikdirektör Inger Knecht skulle bli den så kallade handboksgruppen. Centralstyrelsen gav dessa i 

uppdrag att göra en språklig anpassning till Bibel2000, gå i genom alla de motioner som kommit in  

till kyrkomötet rörande kyrkohandboken ifrån 1987, arbeta med ekumeniska översättningar på 

trosbekännelserna och Herrens bön, anpassa kyrkohandboken efter kyrkoordningen samt arbeta 

fram ett inklusivt språk.7  Till detta beslöt centralstyrelsen att gruppen inte skulle ta bort någon 

gudstjänstordning ifrån HB86 eller skapa någon ny, om man inte hade väldigt starka skäl för detta.8 

   Handboksgruppen började 1998 med att studera hur man hade arbetat då man skapade HB86 och 

vilka tankar som kommit upp i samband med det arbetet.9  Sedan arbetade gruppen med den 

liturgiska bank som skapats i och med evangelisationsutskottets betänkande KE 1988:3.10  1996 fick 

docent Anders Bäckström och doktorand Torbjörn Axner i uppgift att utvärdera HB86.11  Detta 

resulterade i SKU 1998:7, Utvärdering av 1986 års kyrkohandbok.12  Ur detta material kom 

handboksgruppen fram till att man i de svenskkyrkliga församlingarna vill ha en handbok som var 

mer som en arbetsbok för gudstjänstgrupper än en ren altarbok.13 

   För att diskutera frågor rörande handboken anordnade handboksgruppen olika träffar och 

seminarium för att diskutera olika ämnen, där man 1999 samlade till en träff för kvinnor som skulle 

arbeta med HB86´s texter, en annan träff där man pratade om gregoriansk musik samt en träff där 

det pratades om kyrkomusikens teologi.14 För att  arbeta med det  inkluderande språket tog man hjälp 

av föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan som regelbundet tog del av gruppens material och gav 
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synpunkter på detta.15  Handboksgruppen hade även kontakt  med Bibelkommissionen och fick 

efterhand del av deras material inför den nya bibelöversättningen.16  Genom detta arbete skapades 

Kyrkohandboksgruppens förslag till kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

 

2.2 Remisser
Då HBF2000 var färdig och i tryck fick församlingar, stift, arbetsgrupper och privatpersoner skicka 

in remisser till kyrkohandboksgruppen vilket resulterade i 681 stycken vilka finns bevarade på 

Svenska kyrkans arkiv i Uppsala. Kyrkohandboksgruppen skapade till detta en färdig mall med 

frågor som remissinstanserna skulle svara genom. Detta visade sig vara problematiskt då man hade 

många synpunkter vilka inte kunde ges genom detta formulär. Därför finns det vissa remisser som 

både består av detta formulär samt en kort förklaring men även de som endast består av egen text. 

Jag skall nu redogöra för ett urval bland dessa, som vi senare kan jämföra med de remisser som blev 

inskickade till dokumenten Teologiska grundprinciper och Mässans grundordning. På grund av att 

remisserna skall jämföras med dessa dokument är det utifrån den andra remissomgången jag valt 

remisser, därför kommer jag nu redogöra för domkapitlen, aKF, Kvinnor i Svenska kyrkan samt 

Pastoralinstituten i Uppsala och i Lund. I två remisser, den ifrån Lund och den i från Stockholm har 

domkapitlen och stiftsstyrelsen valt att skriva remissen ihop. 

2.2.1 Uppsala domkapitel
 ”Vi har efter noggrann genomgång av förslaget till kyrkohandboken funnit, att detta förslag till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, trots vissa förtjänster inte kan antas.”17 Så börjar domkapitlet 

sin remiss till HBF2000. Det anser att  handboksgruppen har överskridit det mandat och uppdrag de 

fått  med att endast göra en språklig revision. HBF2000 kan användas som en arbetsbok i 

församlingarna men inte som en handbok. Man anser att det alltid bör finnas en syndabekännelse 

eller överlåtelsebön i huvudgudstjänsten. Vidare tycker man att det är gott att  man använder sig av 

ett  annat mer inkluderande språk men detta får inte gå till absurdum, då den kristna bekännelsen 

innehåller uttryck som att Jesus är Herre. ”Undvikandet av att benämna Gud som han, finner vi 

överdrivet.”18  Detta är en kritik som sedan följer hela remissen om de språkliga förändringar som 

gjorts då man anser att man har ändrat bibeltexten eller skrivit dåligt formulerade böner och texter.
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2.2.2 Linköping domkapitel
Domkapitlet i Linköpings stift börjar med att  skriva att det delar kyrkohandboksgruppens åsikt om 

att handboken bör vara mer en arbetsbok än en altarbok.19 Det skriver att man anser att gudstjänsten 

är hela församlingens angelägenhet och att det därför är bra att handboken blir ett redskap för detta.  

Det tycker att förslagets inkluderande språk är en bra början på vägen då det är viktigt att språket i 

gudstjänsten skall inkludera alla människor. Domkapitlet skriver att det välkomnar förslaget då man 

inte är tvungen att använda sig av en syndabekännelse i högmässan utan att man istället kan 

använda en överlåtelsebön eller inte någon av dem. Man tycker att förslagets bruksanvisning är 

mycket bra men att gudstjänstdelen inte riktigt  lever upp till denna. De vill att det skall finnas fler 

alternativ och en större möjlighet för lokala texter. 

   Vidare nämner domkapitlet några exempel man tycker är bra eller mindre bra.  I överlåtelsebön 2 

är man negativ mot ordet skam då det  är ett komplicerat uttryck som tar lång tid att läka. Man anser 

att  förslaget med sjungen bön eller textläsning är märkligt vilket måste ”[...]brukas med viss 

återhållsamhet.”20  Då det gäller nattvardsbönerna tycker man att alternativ J är mycket bra då den 

har växelläsning. Däremot är man tveksam mot ”Drabba oss med din helande vinge”21. Angående 

Nattvardsbön K tycker man det är bra att man hämtat  influenser ifrån den anglikanska kyrkan men 

anser att denna nattvardsbön har en hierarkisk gudsbild då den innehåller orden ”[...] tronar, regerar 

samt han dog för de sina.”22  ”Sammanfattningsvis menar domkapitlet att  föreliggande förslag inte 

kan läggas till grund för beslut.”23

 

2.2.3 Skara domkapitel

Domkapitlet i Skara stift anser att kyrkohandboksgruppen har gått  utanför det mandat man fått till 

att  göra en varsam översyn av HB86 och att man därför inte kan anta förslaget.24   Man anser att om 

det skall komma en ny kyrkohandbok bör man arbeta med detta på ett liknande sätt som inför 

HB86, med ett ordentligt förarbete och försöksarbete ute i församlingar. Domkapitlet anser att en 

språklig revidering görs med Bibel 2000 i åtanke men att man arbetar vidare med kyrkohandboken. 

Det inklusiva språket anser man har dragits för långt. ”Att närma sig Gud i bön med tilltal av 
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Kristus, Fader eller Herre kan knappast  vara exkluderande utan ger snarare bilden av att närma sig 

den som är större än vi själva, den som har makt, möjlighet och vilja att hjälpa oss i livets alla 

skiften.”25 Man anser även då handboken skall ge uttryck för Svenska kyrkans tro och lära behöver 

handboken vara viktigare än att endast kallas för en arbetsbok. 

   Domkapitlet vill inte att  bruksanvisningen skall vara med i handboken utan att detta skall lyftas ut 

och kan tryckas separat. ”Associationerna går snarare till en hushållsapparat än en handbok.”26

   Vidare nämner domkapitlet några exempel de reagerat på i förslaget.27  Det delar inte förslagets 

syn med att beredelsen skall vara fakultativ men accepterar detta trots allt. Förlåtelsebön 5 och 7 vill 

man skall strykas i sin helhet. Nattvardsbön J vill man skall utgå och då det gäller nattvardsbön K 

tycker man att tanken är god att använda sig av denna. Däremot är man undrande över varför man 

översatt  Father till Gud. Man påpekar att Jesus ofta använde ordet Fader och att det då blir märkligt 

om man i Svenska kyrkan plötsligt väljer att inte använda sig av detta ord i bön. Domkapitlet  anser 

även att man bör rubricera Nattvardsbönerna med ”Nattvardsbön med instiftelseord”28  Om detta 

sker märker man tydligt att instiftelseorden är det väsentliga menar domkapitlet.

2.2.4 Strängnäs domkapitel
”Domkapitlet i Strängnäs avvisar förslaget i dess helhet av teologiska, språkliga, pastorala, 

musikaliska och ekumeniska skäl.”29  Domkapitlet menar att kyrkohandboksgruppen skrivit så pass 

mycket nytt material att det inte längre kan ses som en översyn av HB86 utan en ny  handbok. 30 Det 

har kommit in nya ordningar som tillexempel botgudstjänst, dopförnyelse och vuxenkonfirmation 

som tillvisso kan vara bra i en handbok men vilka inte ingår i HB86. 

   Domkapitlet beskriver att de ser en svårighet i det sätt som kyrkohandboksgruppen har arbetat 

med att få fram ett inkluderat språk då de i vissa fall följer Bibel2000 medan de i vissa fall lämnar 

den nya översättningen och endast fokuserar på det inkluderande språket. För att förtydliga detta ger 

de några exempel. 31 Lovsången följer inte bibelöversättningen utan har en alternativ text, precis 

som det är med HB86.  Helig följer dock bibelöversättningen där de tycker det blir otydligt. Detta är 
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på grund av att man i texten skriver ”Välsignad den som kommer[…]”32  där man tycker den 

tradition som finns inom kyrkan försvinner då det inte är klart att  man syftar på Kristus. Den 

aronitiska välsignelsen följer även den bibelöversättningen men domkapitlet skriver att  man ser ett 

problem med detta då den står i presensform och inte i konjuktiv som är den allmänna formen inom 

kyrkorna. Detta menar det att den skall vara då välsignelsen är en bön för prästen och något den 

önskar församlingen. Domkapitlet skriver att de är medvetna om problematiken med att följa en 

bibelöversättning i det liturgiska språket men ser det  som att kyrkohandboksgruppen inte har arbetat 

tillräckligt med detta då de ser många oklara val.

   Som tidigare nämnt vill domkapitlet i Strängnäs avslå HBF2000 då det  inte håller måtten för en 

ny kyrkohandbok. 33  Man ser att det finns vissa goda förslag som man anser kan vara till hjälp  till 

framtiden. Man vill att  kyrkomötet tillsätter en ny  kyrkohandboksgrupp som med hjälp av denna 

remissgång och HBF2000 kan arbeta fram ett nytt förslag som processas på ett bättre sätt.

2.2.5 Västerås domkapitel
Domkapitlet i Västerås anser att den bruksanvisning som finns i HBF2000 är ett bra hjälpmedel till 

församlingarna men att denna bör bli mer genomarbetat så att den lättare kan användas i Svenska 

kyrkans församlingar.34  Man anser det vara mycket dåligt hur huvudgudstjänsten presenteras i 

förslaget och att HB86 sex gudstjänster endast blivit två. Det tycker att strukturen blivit för 

”helig”35  då man tycker att alla huvudgudstjänster med mässa måste innehålla alla moment. Man 

vill att  man skall kunna fira temamässor som inriktar sig på barn, familjer och ungdomar där man 

måste få välja bort vissa moment. Man tycker istället att  man skall ge vissa rubriker som borde vara 

med i varje mässa men som inte kan vara ett tvång. Dessa är, Samling och öppning, beredelse och 

överlåtelse, lovsång, ordet, förbönen, måltiden och sändning.36

   Domkapitlet anser det  vara mycket bra att beredelsen är fakultativ då detta ”[...]ökar friheten och 

ger ett reellt ansvar till församlingen att reflektera när och om beredelsen ska vara med i 

huvudgudstjänt.”37  Det  tycker även att det bör finnas en mer allmän syndabekännelse som inte 
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32 Aktbilaga 00488 Strängnäs domkapitel 2001.03.29, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid.2
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35 Aktbilaga 00638 Västerås domkapitel 2001.04.04, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 3

36 Aktbilaga 00638 Västerås domkapitel 2001.04.04, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 3, 4

37 Aktbilaga 00638 Västerås domkapitel 2001.04.04, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 4



fokuserar på det privata utan den allmänna synden, vilket de menar skulle ”[...]kunna bereda plats 

för vår gemensamma kampvilja och längtan efter befrielse.”38

   Då domkapitlet skriver om nattvardsböner är det negativa till växelläsning. Det skriver att det 

gäller både här och i andra liturgiska moment då detta gör att församlingen måste använda sig av 

agendor. ”Nattvardsbön K. Den framhåller på ett mycket olämpligt sätt en hög-hierarkisk gudsbild 

och en förminskning av människan.”39  Man skriver att det funnits mycket i den kristna traditionen 

som pekat mot detta samt synden medan de anser att denna tiden är förbi. Domkapitlet tycker inte 

att  språket  har blivit  speciellt inklusivt utan att det blivit för många alternativ som inte är tillräckligt 

anpassade för dagens kyrka. Det anser att det borde finnas ett hjälpmedel så att alla församlingar 

kan skrivna sina egna nattvardsböner där det inkluderande språket skall ha en given plats. Man 

tycker även att formuleringen ”Detta är trons mysterium”40  bör försvinna då detta kan ”[...]leda 

tankarna till mysticism eller än värre, en gåtfull handling som endast några få har tillgång/tillträde 

till.”41

   Domkapitlet i Västerås menar att en ny  kyrkohandbok bör ge församlingarna större frihet att 

arbeta fram lokala böner och texter. ”Vi önskar en mera öppen handbok.”42  Det anser att det bästa 

med förslaget är det inkluderande språket, däremot anser det inte detta arbeta vara tillräckligt. ”Vi 

skulle önska tillägg till den ensidiga hierarkiska och patriarkala gudsbilden med många andra bilder. 

Gudsbilder ur vår tradition som har varit undanskymda; modern, barnet, den älskande, vännen/

väninnan osv.”43

2.2.6 Växjö domkapitel
Växjö domkapitel skriver att det över lag är nöjd med det förslag som kommit.44 Man tycker dock 

att det  är lite nära inpå HB86 men att det är viktigt att den process som nu har startat måste avslutas 

på ett bra sätt. 
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   Då det gäller huvudgudstjänsten tycker man att det är bra att de sex ordningarna som finns i HB86 

blivit två.45  Man anser att den trinitariska inledningen bör finnas kvar. Då det gäller beredelsen 

anser domkapitlet det bra att det finns olika alternativ att välja bland. Det skriver att det finns olika 

pastorala skäll att både ha en betonad syndabekännelse men även en lättare, vilket det anser finns i 

detta förslag. Det tycker även att det är bra att det finns överlåtelseböner som kan väljas istället för 

en syndabekännelse. ”Den andra bönen; Här är jag som den jag är… ger uttryck för att upplevelsen 

av skuld både kan förstoras och förminskas. Ur själavårdssynpunkt är detta perspektiv viktigt[...]”.46 

Domkapitlet anser att de nya alternativen 4-7 är bra och kompletterar de gamla bra. Då det gäller 

förlåtelseorden anser man att det  nyskrivna, alternativ 3, är ett gott  alternativ då det innehåller ett 

mer inkluderande språk och ”[...]svarar på längtan efter upprättelse, befrielse och helhet.”47Det 

anser även att man bör kunna använda ett löftesord efter överlåtelsebön, vilket HBF2000 inte 

tillåter. 

   Domkapitlet anser att kollektbön bör byta namn till Dagens bön, enligt förslaget.48 Det delar även 

motiveringen om att  ändra evangelieläsningens början till Öppna era hjärtan för Gud. Domkapitlet 

skriver vidare om det inkluderande språket som helhet och anser att det både finns positiva 

formuleringar i det  nya förslaget men även sådana som inte är bra.49 ”Ett konsekvent undvikande av 

Herre som allmän beteckning för Gud är dock problematiskt.”50  Detta anser det på grund av både 

pastorala skäll men även traditionella och teologiska. ”Också ur själavårdsmässigt perspektiv är det 

viktigt att begreppet  Herre på ett varierat sätt finns kvar i Svenska kyrkans böcker. Det uttrycker för 

många människor en gudsrelation som inte nödvändigtvis måste uppfattas hierarkisk.”51

2.2.7 Lunds stift stiftsstyrelse och domkapitel
Domkapitlet i Lund skriver att det tycker att tiden är inne för en ny kyrkohandbok då man har en ny 

bibelöversättning och när det arbetats med gudstjänsten redan sedan HB86 kom.52 Däremot så anser 

det att man måste vara försiktig då det pågår många olika förnyelsearbeten inom Svenska kyrkan 
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och man anser att detta med kyrkohandboken har gått för långt och gått för snabbt.53  Samtidigt 

skriver domkapitlet att det finns de som vill att en radikalare översyn bör göras och att det därför 

blir en svårt pastoralt övervägande. Det anser att ett nytt förslag bör arbetas fram med hjälp av 

denna remissomgång som senare kan prövas ute i församlingarna innan man antar en nya 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan. 

   Domkapitlet delar kyrkohandboksgruppens åsikt att en kyrkohandbok inte endast är en altarbok 

utan även en arbetsbok men tycker att  det  borde tryckas upp olika böcker där en kan vara en 

arbetsbok och en kan användas som en altarbok.54

   Det anser det bra att det både finns syndabekännelser och överlåtelseböner som alternativ då de 

speglar olika personer tro och liv. Löftesorden tycker man bör omarbetas då de kan få människor att 

tro att förlåtelsen ställer villkor på en. Man tycker även att löftesord skall kunnas användas vid 

överlåtelsebön. Domkapitlet anser det gott att man kan läsa en, två eller tre texter i 

huvudgudstjänsten.55

   Domkapitlet  tycker att  den stora mängden alternativ är bra då det gäller prefationer och 

nattvardsböner och delar förslaget om att ordet bägare skall ersätta ordet  kalk i instiftelseorden. Det 

tycker det är bra att doxologin kan användas till alla nattvardsböner. Man tycker att formuleringen 

Herrens frid bör vara ett alternativ vid fridshälsingen.

2.2.8 Göteborgs domkapitel

Domkapitlet i Göteborg anser det vara mycket positivt med det nya namnet Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan då det numera inte endast finns Svenska kyrkan utan fler samfund i Sverige. Man 

tycker att det  inkluderande språket gjort det otydligt på vilken gud man syftar på.56  Genom att ta 

bort tydliga bibelreferenser som innehåller olika gudsbilder förlorar man den särpräglade kristna 

gudssynen. Man menar att lex orandi lex credendi även måste råda i detta fall.

   Domkapitlet tycker det är märkligt att handboken skall ses mer som en arbetsbok än en altarbok 

då en handbok för Svenska kyrkan har betydelse för kyrkans tro och lära. Enligt KO 1 kap 1§ ges 

lex orandi lex credendi sig i uttryck. Därför måste en handbok vara en altarbok, inte endast en 

arbetsbok. Man ger kritik åt de anvisningar som ges åt församlingarna och kyrkoherdarna och ett 

exempel på detta så står det i HBF2000 s. 26 att  församlingarna själva får välja sin liturgiska färg. 
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Göteborg domkapitel skriver då att detta måste regleras på det sätt  det görs idag, genom den ”[…] 

färgkanon som vi har inom Svenska kyrkan.”57  Det menar att man enligt HBF2000 får välja vilken 

färg man vill vilket skulle leda till att ingen av de liturgiska färgerna skulle återspegla kyrkoåret. 

   Sammanfattningsvis anser domkapitlet att ”Mot denna bakgrund förordar domkapitlet att det 

fortsatta arbete med en översyn av nu gällande kyrkohandbok med tillhörande musik uppdras åt en 

ny arbetsgrupp utifrån tydliga direktiv angående arbetes omfattning och karaktär.”58

2.2.9 Karlstad domkapitel

Domkapitlet i Karlstad stift gillar inte själva idén med en bruksanvisning i handboken utan påpekar 

att  man i en kyrkohandbok endast bör ge uttryck för Svenska kyrkans officiella syn.59  Då 

domkapitlet skriver om beredelsens plats i gudstjänsten skriver det att den bör vara obligatorisk. 

”Det är inte prästens ensak att bedöma när gudstjänstdeltagarna är i behov av beredelse och 

avlösning.”60  Angående det inkluderande språket  skriver domkapitlet att detta är en viktig fråga, 

men som berör mer än bara manligt  och kvinnligt.61  Man hade velat sett att handboksgruppen hade 

arbetat fram en levande gudstjänst där behovet av agendor inte skulle behövts. Man tycker att 

arbetet med det inkluderande språket bör fortsätta.

2.2.10 Härnösands domkapitel

Domkapitlet i Härnösand vill att  man efter denna remissomgång reviderar förslaget och att det ännu 

en gång kommer ut  till remiss innan den beslutas i kyrkomötet.62  Det  tycker att det borde finnas 

utrymme för tystnad i de flesta syndabekännelserna då detta är pedagogiskt viktigt.63  Man tycker 

inte Nattvardsbön J är bra utan behöver omarbetas språkligt. ”T.ex. Behöver formuleringen 

”Drabba oss med din helande vinge” ändras.”64 Till det hela är domkapitlet positivt till förslaget.
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2.2.11 Luleå domkapitel

Domkapitlet i Luleå stift tycker att förslaget innehåller mycket bra då det öppnar upp  för 

församlingarna att på lokalt plan arbeta fram sin gudstjänst.65  Däremot anser det att 

bruksanvisningen borde vara en separat  skrift som innehåller bättre material, men att  tanken är god 

att detta finns med.  Man tycker att detta förslag bör tillåtas att användas som en alternativ ordning 

under några år och att man sedan reviderar förslaget efter detta. Detta skulle leda till att 

församlingarna får vara med att lämna åsikter om vad som bör vara med och vad som bör strykas.66

   Domkapitlet anser att det är viktigt  att bli tydlig med vad som är fakultativt och vad som är 

obligatoriskt. Då det är viktigt med många alternativ för att ge möjlighet till att skapa en lokal 

förankrad gudstjänst är det viktigt att vara tydlig med vad som man måste ha med. Detta anser 

domkapitlet saknas i förslaget. 67

   Då det gäller det inkluderande språket tycker domkapitlet att det  finns en skillnad mellan språket 

till människor och språket till Gud. Det menar att man i språket som är riktat till människor måste 

tänka på att alla känner sig välkomna, men att detta språk i förslaget endast är riktat till kvinnor och 

att man glömt att  inkludera barn, ungdomar och invandrare. Då det rör språket till Gud och som 

beskriver Gud tycker man att man kommit fram med att bra förslag som dock kan bli lite otydligt då 

man inte använder sig av traditionella gudsbegrepp. 

   Domkapitlet anser att  beredelsen skall vara obligatorisk. Det är frågande inför formuleringarna 

helande vinge och trogna älskande i nattvardsbön J. Det anser att man, precis som förslaget, endast 

skall tillåta den ekumenisk översättningen av Herrens bön. 

2.2.12 Visby domkapitel

Visby domkapitel inleder med att skriva ”Kyrkohandboksgruppens förslag till Kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan är såväl till sin helhet som i åtskilliga detaljer en nedslående för att inte säga 

bedrövande läsning. Det vore pinsamt om den i nuvarande skick skulle antas av kyrkomötet.”68  Det 

anser att det kan vara motiverat att göra en viss översyn av HB86. Det som nu har kommit fram 

som förslag är inte det som gruppen fått  mandat till utan är något mer än de direktiv de fått. ”Antas 
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handboken finns stora risker för att gudstjänstlivet i kyrkan splittras. Stora grupper kommer säkert 

att vägra använda den nya handboken.”69

   Domkapitlet delar inte uppfattningen om att handboken i första hand skall vara en arbetsbok utan 

tycker att handboken skall vara ett redskap för prästen som firar gudstjänst. Vill man däremot ge ut 

ett  arbetsmaterial för gudstjänstgrupper bör detta ges ut separat. Samma sak gäller med de 

anvisningar och förklaringar som finns med i förslaget där de skriver att ”Vill man utöver 

handboken ha föreskrifter av normerande karaktär, får väl kyrkan ge ut något som liknar den 

romerk-katloska kyrkans Institutio Generalis Missalis Romani, där den innehållsliga stringensen är 

föredömlig.”70  

   Domkapitlet tycker att språket är för klent och behöver omarbetas så att  det får en språklig balans 

så att inte handboken blir en färskprodukt.71  Man tycker det är märkligt att  man bearbetat 

bibelstycken och att man i vissa fall ändrat dessa så pass mycket att det inte längre kan ses som 

bearbetningar. Man anser även att det finns teologiska problem i det nya språkbruket. Däremot 

tycker man det är bra med ett mer inkluderande språk men man tycker att detta måste ske varsamt, 

vilket inte gjorts i förslaget. 

   Vidare skriver domkapitlet på ett mycket kritiskt sätt angående borttagandet av orden Upplyft er 

hjärtan. Det står i motiveringarna till HBF2000 att det kan uppfattas ”[...] som ett budskap om en 

Gud som är över oss, en överordnad, hierarkisk gestalt till vilken vi måste upplyfta oss själva för att 

kunna genomföra ett möte.”72  Detta besvarar Visby domkapitel med ”Salig enfald! Med samma 

argumentationsteknik skulle man kunna genmäla: Varför skall vi öppna våra hjärtan, och riskera att 

genast förblöda. Vilken grym Gud kan vilja oss något sådant!”73 

   Då domkapitlet  skriver om handbokens innehåll lyfts några begrepp  upp  som det diskuteras 

kring.74  Det anser att  det finns en annan gudsbild i handboken än vad som funnits i tidigare. Detta 

anses problematiskt då handboken ses som ett bekännelsedokument. ”Inte så sällan får man känslan 

av att handboksgruppen gärna skulle ha velat ersätta ordet Gud med ordet liv.”75  Som ett exempel 
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till detta nämns Lovsägelsen 276 där domkapitlet anser att ordet liv förekommer för många gånger. 

Domkapitlet skriver att  kyrkohandboksgruppen inte har tagit del av den traditionella gudsbild som 

finns inom Svenska kyrkan utan ger bild för en helt ny  gud, vilken de inte delar eller anser är 

kyrkohandbokens uppgift. ”Många av den avhierarkiserade gudens egenskaper behandlas 

traditionellt  inom kristologin, Det borde fortfarande duga också åt Svenska kyrkan, om man nu inte 

tycker att jantelagen bör gälla också Gud.”77

   Domkapitlet anser att  man genom HBF2000 ändrat synen på människan och synden, där 

människan som syndig knappast förekommer. Det nämner att detta diskuteras i Motiveringar sid. 

75. ”Vad som där sägs och som sedan läggs till grund för vad handboken innehåller borde hellre ha 

publicerats i Grönköpings veckoblad.”78

   Det enda som man dock anser vara en förbättring då det gäller högmässan är att det efter 

trosbekännelsen kan förekommer ”interludium eller körsång”79  samt att man anser det någorlunda 

positivt att man kan använda en annan välsignelse vid sidan av den aronitiska. Man nämner även att 

förlåtelsebönen ”Vi kommer till dig Gud […]”80 samt lovsången ”Gud vår skapare vi lovsjunger dig 

[...]”81  är bra alternativ. Då det gäller nattvardsböner anser man att Trefaldighetstiden 1 är ett  gott 

exempel hur man använda det inkluderande språket på ett bra sätt. Även prefationerna för 

Trefaldighetstiden 2, Helgon-martyrdagar och för vigsel anser det vara bra alternativ. 

 

2.2.13 Stockholm domkapitel och stiftsstyrelse

Domkapitlet och stiftsstyrelsen anser att det utsända frågeformuläret inte är tillräckligt. ”Väsentliga 

frågeställningar har utelämnats.”82  Därför har man valt att  svara genom ett eget dokument. Man 

anser att det är viktigt att  arbeta in ett mer inkluderade språk men att detta måste göras under en 

längre tid. Att endast byta ut ordet Herre mot Gud tycker de inte räcker. Man tycker det är bra att 

inte beredelsen skall vara obligatorisk på grund av pastoral omsorg och att  detta är av teologisk 

relevans. Man nämner att Kyrie, Gloria och Laudamus inte nämns i enkäten och att detta är något 
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som också behöver diskuteras. Man anser att det inte skall vara så många prefatinoner utan istället 

en hjälp så att man på församlingsnivå kan utforma sina egna prefationer och nattvardsböner.

2.2.14 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) är en av de grupper som skickat in en spontanremiss 

och är en ”[...] idérörelse inom Svenska kyrkan som verkar för en förnyelse av kyrkans liv i en 

allmänkyrklig och katolsk anda.”83  De anser att det förslaget som kommit på en ny kyrkohandbok 

har gått över sitt mandat och i och med detta ändrat Svenska kyrkans syn på gudstjänsten, sin tro 

och sin lära.84  De anser att om detta förslag skulle antas kommer det att ”[...]resultera i synnerligen 

besvärande påfrestningar i Svenska kyrkans ekumeniska relationer till de stora kyrkosamfunden. 

Det kommer också medföra en grundläggande konfliktpunkt i de inomkyrkliga relationerna, när det 

uppenbaras att församlingar och präster inte finner det förenligt  med sin förpliktande bundenhet  till 

kristen tro att ta en sådan kyrkohandbok i bruk eller följa dess ordningar.”85 aKF anser att förslaget i 

sin helhet bör avisas och att man i och med detta avslutar arbetet mot en ny handbok. 

   Vidare skriver aKF om vilka konsekvenser de anser att det inklusiva språket för med sig. De 

menar att  språket, orden, har en direkt påverkan på teologin och menar att då 

kyrkohandboksgruppen har ändrat språket  ifrån den traditionella kristna synen har de även ändrat 

själva teologin.86  De menar att då man tar bort den hierarkiska gudssynen gör man Gud mänsklig, 

men även människan till Gud. De fortsätter ”Kristendomen upphör att existera när det inte längre 

finns en ”hierarkisk” skillnad mellan Gud och människa.”87  aKF delar dock tanken med att det 

inklusiva språket skall få en del i handboken men att  detta måste gälla alla grupper. Man kan inte 

tillbe endast en del av den treeniga guden som Gud utan man måste i en kristen kyrka tillbe både 

Fader, Son och Ande menar de.88  Om anpassningen till Bibel 2000 skriver aKF att de är mycket 

tveksamma till det arbete som gjorts.89  De menar att det absolut är viktigt att det liturgiska språket 

härstammar från Bibeln, men en specifik bibelöversättning menar de aldrig har varit norm för en 

handbok. De menar här att man inte behöver ändra det liturgiska språket bara för det har kommit en 

 Sidan 20

83 http://akf.se/post-1 läst 2013.01.04 klockan 11:50

84 Aktbilaga 00606 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2001.04.01, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 1

85 Aktbilaga 00606 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2001.04.01, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 2

86 Aktbilaga 00606 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2001.04.01, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 4

87 Aktbilaga 00606 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2001.04.01, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 4

88 Aktbilaga 00606 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2001.04.01, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 4, 5

89 Aktbilaga 00606 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2001.04.01, Dnr 2000:527, KA, SvKyA.  sid. 6

http://akf.se/post-1
http://akf.se/post-1


översättning, då man på många ställen inte citerar rakt ur. De ställer sig även tveksamma till det sätt 

som kyrkohandboksgruppen gjort detta då de i vissa fall har tagit rena bibelcitat rakt av och i vissa 

fall ändrat språket till ett mer inkluderande språk. De menar då att inte ens kyrkohandboksförslaget 

följer den tanke som ligger bakom detta. 

   aKF tycker inte att en bruksanvisning skall vara med i en handbok då denna skall ha en tydlig 

struktur hur man skall fira gudstjänst.90   De tycker att det kan vara bra att det  finns olika former av 

beredelse där de gör tre tydliga indelningar. Den första menar de är syndabekännelse där man 

tydligt bekänner sin synd vilken följs av en avlösning. Det andra alternativet är ”En mer allmänt 

hållen botakt eller bön om förlåtelse - följt  av löftesord.”91  och det sista alternativet menar de är en 

överlåtelsebön där varken avlösning eller löftesord finns med som avslutning. 

   De ser det positivt att det finns flera prefationer i förslaget men saknar att det inte finns fler vid 

speciella dagar så som Maria-dagar, juldagen påsknatten med mera.92  De är däremot negativa till 

borttagandet av inledande Sursum Corda som lyder ”Upplyft era hjärtan [...]”93  vilket blivit ”Öppna 

era hjärtan [...]”94  De menar att detta alltid varit så i den kristna traditionen och att ”[...] kommitténs 

motiveringar ter sig snarast löjeväckande.”95

   Då det gäller nattvardsböner är aKF mycket negativa till förslaget och menar att många av de 

förslag som finns inte uppfyller de krav som BEM-dokumentet säger att en nattvardsbön skall 

innehålla.96  ”Vissa alternativ saknar tydligt anamentiskt moment, andra saknar epikletiskt. Somliga 

alternativ saknar också avslutande doxologi och det därpå följande ”stora Amen”. Nattvardsbön J 

kan därför inte sägas vara en nattvardsbön, den enda likheten med en nattvardsbön är att 

instiftelseorden ingår.”97

2.2.15 Kvinnor i Svenska kyrkan

Föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan är en förening för kvinnor som är verksamma inom Svenska 

kyrkan. Föreningen skriver i sin remiss att  de ser positivt på den riktning Svenska kyrkan tar i och 
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med detta förslag för att bryta med en patriarkal tradition men att detta är något man måste arbeta 

vidare med.98  Vidare skriver man om problematiken med att känna igen sig i gudstjänsten och dess 

plats för dagens människa. Föreningen skriver vilken utgångspunkt de haft då de har granskat 

handboken. ”[...] detta är första gången en handbok i Svenska kyrkan blir föremål för en revision 

som bland annat syftar till att kvinnor ska känna att  böner, textläsningar och bildspråk för Gud talar 

till dem.”99

    Föreningen skriver om debatten som uppståt om beredelsen och förlåtelsens plats i gudstjänsten 

och menar att det skett en förändring inom Svenska kyrkan på 1900-talet.100  Den anser det vara bra 

att  man inte lägger lika stor vikt på synden som i början av århundradet  men samtidigt påpekar man 

att förlåtelsen har en given plats i gudstjänsten även idag och att om man gör beredelsen fakultativ 

kan detta missbrukas. 

   Då Kvinnor i Svenska kyrkan skriver om det  inklusiva språk som finns i handboksförslaget 

skriver man att det förekommit mycket kritik mot detta framförallt mot att man inte kan använda 

orden Herre och Fader i samma utsträckning som förut.101  Detta menar dock föreningen att det inte 

stämmer. ”Den som känner behov av dessa ord för Gud kan även med det nya handboksförslaget 

enkelt komma upp  i ett 40-tal sådana i en och samma gudstjänst, psalmtexterna oräknade.”102  De 

tycker själva att man inte varit tillräckligt  hård och radikal då det gäller språket vilket man 

motiverar med att det endast skulle vara en varsam revision av HB86. Man vill därför se ett 

reviderat förslag där man arbetar bort det maskulina språket. ”Särskilt i fråga om relationer mellan 

könen ser vi det som orimligt att låta Bibeln bli en gränssättare. Bönespråket har alltid inspirerats av 

Bibeln, men också av kontextuella omständigheter.”103  

   Därefter svarar föreningen med det utsända frågeformuläret samt vissa kommentarer som jag nu 

skall redovisa för. Angående handbokens bruksanvisning tycker man att den är bra, dock lite 

kortfattad.104  De uppskattar förslaget med att göra beredelsen frivillig så att man kan ”[..,] fira 

gudstjänst utan den barlast  som kommit att vidlåda syndabekännelsemomentet i vår kristna 
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tradition.”105 Vidare anser man att  detta även stärker beredelsen vid de tillfällen man använder den. 

Föreningen skriver att formuleringar som ”Låt mig glömma mig själv…/…/ Lär mig tjäna...”106  är 

väldigt negativa för kvinnor och varnar för att använda sådana. 

2.2.16 Pastoralinstitutet i Uppsala

Pastoralinstitutet i Uppsala, en inomkyrklig utbildningsinstans, skickade in en remiss skriven av 

institutets styrelse.107  Styrelsen skriver att den bejakar handboksgruppens tanke med att 

kyrkohandboken skall ses som en ”[…] arbetsbok för gudstjänstgrupper.”108  Det vill även att man 

skall minska antalen alternativ i bönerna så att det kan ges plats för församlingarna att formulera 

egna. Då styrelsen skriver om beredelsen skrivs det  att man inte gillar idén av att församlingen kan 

vara tyst och inte aktiv under denna. I samband med beredelsen vill man att det skall ges plats åt 

skriftutläggning vilket motiveras med att en präst skall förkunna ordet  rent och klart. Styrelsen vill 

även att man använder sig av psaltarpsalm 51 som en syndabekännelse samt att Olaus Petris Jag 

fattig, syndig människa skall finnas med som ett alternativ, vilket finns i HB86.

   Vidare skriver styrelsen från Pastoralinstitutet i Uppsala att man anser att Dagens bön bör heta 

samlingsbön. Man skriver vidare att det skulle vara bättre om man öppnar upp denna bön för en 

lekman att leda då det oftast är de som senare läser textläsningarna som följer. Formuleringen till 

Sursum Corda som används i HB86 vill man ha kvar i nya handboken.109 

2.2.17 Pastoralinstitutet i Lund

Pastoralinstitutet i Lund bejakar handboksgruppens syn på delaktighet i gudstjänsten som ett viktigt 

inslag och skriver att detta är en utveckling som skett inom Svenska kyrkan sedan HB86.110 Vidare 

skrivs det att man bejakar synen på det inkluderande språket men att detta bör granskas igen, då 

olika församlingar reagerar olika på detta. Pastoralinstitutet lyfter frågan angående 

kyrkohandbokens utformning och vilken typ av bok detta bör vara, där det menar att enligt förslaget 

skulle handboken bli tre böcker i en, ”[...] en instruktionsbok, en mässbok och en handbok. Skall vi 
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ha dessa böcker ihop?”111  Man är skeptisk till att allt för många instruktioner skall stå med i 

handboken som det enligt förslaget gör, tillexempel när man får fotografera vid dop.112  Man vill inte 

att  det skall bli en lärobok utan endast små instruktioner som kan vara till hjälp för att  fira 

gudstjänsten. Vidare föreslår man att man kan dela upp kyrkohandboken i tre böcker, ”[...] en bok 

för huvudgudstjänsten, en bok för övriga vanliga församlingsgudstjänster och en bok för 

exceptionella församlingsgudstjänster.”113

   Angående beredelsens plats i högmässan skriver Pastoralinstitutet att det inom olika församlingar 

finns olika behov. I vissa sammanhang uppskattas förlåtelsen medan den i vissa ses som ett hinder. 

Därför är man positiv till förslagets syn på beredelsen. Sammanfattnings vis skriver man att man 

bejakar mycket av förslaget men ändå anser att  det krävs en bearbetning innan det kan bli en ny 

handbok för Svenska kyrkan.114 

2.3 Sammanfattning

I detta kapitel har det redogjorts för några av de remisser som skrevs angående HBF2000. De 

remisser som här har nämnts har varit mycket negativa till förslaget  och har lämnat mycket kritik.  

Domkapitlen i Uppsala, Skara, Strängnäs, Göteborg, Karlstad och Visby var de som var mest 

negativa och ansåg att man genom detta förslag ändrade på Svenska kyrkans tro och lära. Dessa 

ansåg även att  man inte skulle se på kyrkohandboken som endast en arbetsbok utan att den skulle 

vara en altarbok. I frågan kring beredelsen som fakultativ var domkapitlen uppdelade i två ungefär 

lika grupper där man antingen ansåg att den skulle vara obligatorisk i alla mässor eller vara valbar. 

Mest kritik fick HBF2000 mot det inkluderande språket där alla domkapitel, utom de i Linköping, 

Västerås och Karlstad, ansåg att  detta hade dragits allt för långt och att man inte längre kunde känna 

igen gudstjänstens språk. 

   De fyra spontanremisserna skiljer sig åt mellan varandra där aKF är mycket negativt till 

HBF2000, Kvinnor i Svenska kyrkan positiva och de två pastoralinstituten bejakar vissa av 

förslagets delar medan de inte uppskattar andra. 
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3. Teologiska grundprinciper och Mässans grundordning

3.1 Bakgrund

19 april 2006 beslöt kyrkostyrelsen att arbetet med översyn för HB86 skulle fortsätta.115  Det beslöts 

att  man skulle dela in arbetet i två steg där det första innebar att man skulle reflektera kring   

gudstjänsten och det andra steget innebar att man skulle göra en översyn av gudstjänsterna. Detta 

ledde till att man i steg ett skapade två dokument, Teologiska grundprinciper (TG) och Mässans 

grundordning (MG).116 TG handlar om hur man såg på gudstjänsten, dess ekumeniska ordning, Vad 

det innebär med en handbok för Svenska kyrkan?, på vilket sätt man skall känna igen sig i mässan i 

olika församlingar.117  MG berör mer mässans ordning och på vilket sätt man skall fira högmässa/

veckomässa, vilka lokala gestaltningar som skall tillåtas och vad som skall vara obligatoriskt eller 

fakultativt i mässan.118

3.2 Remisser

Då kyrkohandboksgruppen hade färdigställt dessa dokument skickades de ut till alla tretton 

domkapitel så att de kunde lämna sina åsikter vad de ansåg om gudstjänsten, mässans ordo och 

musiken.119  Detta resulterade i att alla domkapitel skickade in varsin remiss samt femton 

spontanremisser ur vilka jag har valt ut fyra att  redogöra för vid sidan av domkapitlens. Då dessa 

remisser rör hela kyrkohandboken, kommer jag inte redogöra för allt vad som nämns i remisserna 

utan fokusera på det som nämns angående högmässan och dess delar. 

3.2.1 Uppsala domkapitel

Uppsala domkapitel tycker det är bra att man använder sig av begreppet ordo och att man 

aktualiserar detta inom Svenska kyrkan.120  Det anser det vara viktigt att man kan känna igen det 

grundläggande ordot i de allra flesta kyrkor, så även i Svenska kyrkan men menar att detta ordo 
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även lämnar plats till att  lokalt utforma gudstjänsten. Man skriver att det är viktigt att  man ser 

gudstjänsten som en gemenskap och inte bara fokuserar på individen.121 

   Domkapitlet skriver om det inkluderande språket som något viktigt  vilket de tror är viktigare i dag 

än då HBF2000 skrevs.122  Men detta menar det inte enbart gäller kön och genus utan att det finns 

andra grupper som även måste få plats i handboken. Då domkapitlet skriver om bönens och det 

liturgiska språket menar det att det är viktigt att man använder sig av ett språk som gör ”[...] att 

människor kan finna egna ingångar i det.”123

   Domkapitlet  skriver om några av högmässans moment. Det anser det bra att man ökar antalen 

alternativ i gudstjänsten då detta underlättar till att man kan utforma den lokala gudstjänsten med 

hjälp av handboken och inte bryta dess ordning för att man vill ha en alternativ text.124  Då det 

diskuterar om beredelsen och syndabekännelsen plats anser man att detta är ett moment som man 

måste ha med i högmässan.125  Detta motiverar domkapitlet med olika anledningar, både att Svenska 

kyrkan tillhör den världsvida kyrkan och att detta moment ingår i gudstjänstens ordo men även då 

det finns så mycket fattigdom och misär runt i världen måste man som kristen agera, och då blir 

beredelsen ett hjälpmedel. Då domkapitlet skriver om predikan anser det att  dokumenten skiljer sig 

åt och att de vill se en djupare diskussion om predikans plats.126  I ett av dokumentet skrivs det om 

predikan som nästan ett sakrament, som en av de lutherska grundpelarna medan i det andra 

dokumentet vill man bejaka den personliga reflektionen av texterna. Detta menar domkapitlet är 

motsägelsefullt. Det menar att  det viktiga arbetet  ligger i predikans förberedelse som gärna kan ske 

i dialog med andra men att tillämpa en tystnad efter predikan tror man inte är tillräcklig för den inre 

dialogen.127

   Då domkapitlet skriver angående nattvardsbönens plats håller det med handboksgruppens åsikt 

om att denna är väldigt viktig. Det vill att man bearbetar nuvarande nattvardsböner som finns i 
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HB86 både språkligt men även teologiskt samt att man även inför nya nattvardsböner som kan vara 

kortare och ge en viss plats för egna formuleringar, men med en tydlig struktur. ”Domkapitlet 

bejakar handboksgruppens bedömning om nattvardsbönernas teologiska tyngd och instämmer i 

handboksgruppens slutsats att  kyrkohandboken markerar att en nattvardsbön som i praktiken bara 

innebär att prästen ber instiftelseorden tillhör undantagen och inte är en fullödig nattvardsbön.”128 

3.2.2 Linköping domkapitel

Domkapitlet i Linköping stift anser att begreppet ordo är bra, men att det till detta måste komma bra 

och få alternativ till gudstjänstens moment vilka är väl genomarbetade.129  I och med att man 

använder sig av en fast ordning vill det  att moment som trosbekännelsen, Herrens bön och ”[...] 

centrala delar av nattvardsbönerna.”130  skall vara obligatoriska för hela Svenska kyrkan men då det 

gäller frågan om hur många texter som skall läsas bör detta vara en sak som man bestämmer i 

församlingarna. Vidare skriver domkapitlet om syndernas förlåtelse och dess plats i mässan.131  De  

håller med handboksgruppen om att detta är en svår men aktuell fråga att diskutera. Man skriver hur 

olika människor uppfattar ordet synd och skuld olika och att det på det individuella planet  kan vara 

nervärderande där de försöker lyfta att det finns negativa sidor av att  använda sig av en 

syndabekännelse. ”Handboksgruppen kan tänka sig att det bör vara möjligt att ta bort Beredelsen, 

vilket vi bejakar.”132  Däremot skriver domkapitlet att beredelsen borde vara huvudalternativet i en 

gudstjänst, men att man då måste vara medveten om vad begreppen syn, ont, förlåtelse och skam 

innebär, där bönen bör vara i vi-form.

   Då domkapitlet skriver om det inkluderande språket skriver det att detta är en viktig fråga.133 Det 

menar att det finns en risk att språket i kyrkan blir alldeles för högtravande och därför kan upplevas 

som exkluderande. Däremot skriver de att det finns en kraft i mässan vilket kommer fram genom 

orden som inte får glömmas. ”Inklusivt  språk får mottagarna att känna att det handlar om dem. De 

fyra evangelierna som riktar sig till olika adressater är ett värdigt  föredöme.”134  Domkapitlet menar 

att  språket  måste vara varierat så att det passa olika personer, men att det måste passa människor 
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idag. Då det gäller trosbekännelsen anser domkapitlet att denna böra vara obligatorisk i högmässan 

då denna pekar mot en gemensam ordo.135

3.2.3 Skara domkapitel

Domkapitlet i Skara stift  anser att den övergripande ordo är bra då detta gör att man kan känna igen 

sig ”[...] från kyrka till kyrka och från söndag till söndag.”136 Man anser att det är problematiskt att 

man nämner synd och skuld bland det första man gör i gudstjänsten.137  ”Syndabekännelse och bön 

om förlåtelse hör hemma i en redan etablerad god relation till Gud och bör inte alls tillåtas i 

huvudgudstjänstens början.”138  Man anser att detta kan komma efter predikan, framförallt under 

fastan, påsk och domssöndagen men att det annars borde vara fakultativt. 

   Då domkapitlet skriver om nattvardsböner tycker man att dessa borde vara uppstyrda och inte 

lämnas plats åt egna formuleringar då dessa har en stark teologisk innebörd.139  ”I en del nya 

nattvardsböner som nu sprids på sina håll i vår kyrka finns till exempel klara uttryck för romersk 

mässofferslära. Man kan redan idag säga att erfarenheten visar att handboken här inte bör ge 

utrymme för fria formuleringar.”140  Då det gäller bönernas längd tycker man att de borde vara 

kortare än i HB86 men inte för korta då detta kan kännas som att man vill skynda på mässan.141

3.2.4 Strängnäs domkapitel

Domkapitlet i Strängnäs stift tycker att det material som skrivits är bra på många sätt. ”Det präglas 

av eftertänksamhet och pastoral medvetenhet, av en god balans mellan tradition och förnyelse.”142 

Det anser att det är bra att  man utifrån en gemensam ordo arbetar fram många alternativ till en och 

samma gudstjänst. Däremot tycker man att det finns en risk att  man förlorar samhörigheten om det 

finns för många olika alternativ som inte liknar varandra. Man anser att beredelsen inte skall vara 

fakultativ men att synd och förlåtelse är något som är viktigt att diskutera inom Svenska kyrkan.143 
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Domkapitlet tycker att man kan använda sig av en tystnad efter predikan men att trosbekännelsen 

skall vara med i varje huvudgudstjänst. Då det gäller synen på det inkluderande språket tycker 

domkapitlet att detta är en viktig aspekt, både då det gäller olika gudsbilder men även då det gäller 

ekumeniska sammanhang.144

 

3.2.5 Västerås domkapitel

Domkapitlet i Västerås skriver att det är svårt att  hitta en balans mellan det gemensamma och 

lokala.145  Det tycker att handboksgruppen har lagt lite för stor vikt vid det gemensamma för hela 

Svenska kyrkan och att man bör öppna upp handboken för fler tillfällen där den lokala församlingen 

kan göra tillägg.

   Då domkapitlet  skriver om gudstjänstens olika moment skriver det angående förlåtelsen, ”Vi 

anser att förlåtelsens ställning redan idag är hotad och håller på att försvinna som en av kyrkans 

gåvor.”146  Däremot tycker det att diskussionen kring att  lämna den fakultativ är behövd där biktens 

plats kan bli stärkt i en ny handbok. Vidare lyfter domkapitlet tankar kring hur församlingen är 

delaktig vid olika moment. ”Vid stycket om ”Nattvardsbönens fortsättning” vill vi återigen påpeka 

att vi inte lyssnar till instiftelseorden utan vi deltar i den.”147  Man påpekar att gudstjänsten inte 

endast är prästens utan hela församlingens och att det därför inte är något problem att införa en 

större delaktighet i gudstjänsten.148

3.2.6 Växjö domkapitel

Domkapitlet i Växjö skriver att det anser att dessa dokument är välskrivna och bra genomarbetade 

vilket tyder på ett  framtida gott arbete med kyrkohandboken.149 Det vill att en kommande handbok 

skall innehålla många alternativ till högmässans moment så att  man inte har något behov av att 

formulera lokala texter utan att alla församlingar följer samma handbok.150 
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   Då domkapitlet skriver om högmässans moment skriver det att man delar handboksgruppens syn 

på att  en nattvardsbön bör innehålla mer än bara instiftelseorden.151  Det vill att HB86´s 

nattvardsböner skall finnas kvar men att dessa kan omarbetas språkligt, att man skriver några nya 

böner samt att man inför en nattvardsbön som är giltig i hela Borgågemenskapen. Domkapitlet 

fortsätter med att en nattvardsbön har en viktigt läromässig ställning inom Svenska kyrkan och att 

därför kyrkomötet  bör besluta om dessa och att man inte tillåter lokalt skrivna böner. Vidare skriver 

man gällande predikan att man inte delar handboksgruppens förslag med att  det skall vara en 

obligatorisk reflektion efter predikan utan att detta kan vara ett alternativ.152

   Beträffande det inkluderande språket skriver domkapitlet att  det är viktigt att man här tolkar in 

mer än bara kön.153  Det skriver att texter som är hämtade eller inspirerade av Bibel2000 inte 

ordagrant måste följa dess översättning. ”Historiskt har det  inte funnits en absolut 

överensstämmelse mellan mässans texter och gällande bibelöversättning.”154 

3.2.7 Lund domkapitel

Domkapitlet i Lund stift  tycker att dokumentet Teologiska grundprinciper är en text som skulle 

kunna passa som kyrkohandbokens inledningstext, som en hjälp  att  utforma och tolka gudstjänsten, 

vilket det liknar med Kyrkoordningens inledningstexter till paragraferna.155  Det vill här även se en 

diskussion kring kyrkoåret  och kyrkorummet. Det anser att  den ekumeniska ordo är bra då den 

tillåter att  det finns olika alternativa texter men att alla finns i under samma ordning men att det är 

viktigt att den har en tydlig trinitarisk karaktär. 

   Då domkapitlet  skriver om gudstjänstens olika delar skriver det att trosbekännelsen bör finnas 

med vid alla gudstjänsten då den pekar mot en ekumenisk kyrka.156  Det anser att syndernas 

förlåtelse är ett viktigt moment som man inte bara kan ta bort. ”Risken med att endast 

uppmärksamma dem som känner sig bortstötta och nedtryckta av syndabekännelsen är, att  vi inte 

ser behovet hos dem som kommer för att det i kyrkan finns möjlighet att be om förlåtelse och att  få 

förlåtelsen tillsagd på Jesu Kristi uppdrag.”157  Domkapitlet delar handboksgruppens tanke med att 
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en nattvardsbön är så pass viktig teologisk att man inte kan tillåta att  dessa skrivs i församlingar 

utan måste vara styrda genom handboken. Det föreslår även att man skall anta en nattvardsbön som 

kan vara giltig med alla kyrkor i Borgågemenskapen. Man tycker det ät viktig att det tydligt 

kommer fram i en kyrkohandbok vad som är prästens och diakonens ansvar i gudstjänsten och vad 

som kan läggas på en lekman.158 

   Domkapitlet tycker att det  inkluderande språket är ett viktigt arbete som rör både texter, böner och 

musik och att det finns mycket att arbeta kring detta. Det skriver att språket måste vara 

inkluderande men att det måste innehålla en variation. ”En anpassning mellan bibelöversättning och 

kyrkohandbok måste göras med förstånd, men den måste inte överensstämma helt.”159

3.2.8 Göteborg domkapitel

Domkapitlet i Göteborgs stift är något kritiska till begreppet ordo.160  Det anser att det är ett 

”modeord” som egentligen inte har en allmänkyrklig tradition. Det menar att det är ett amerikanskt 

begrepp  som försöker måla upp en gemenskap. ”Ordo-idén har enligt  domkapitlets mening en så 

allmän karaktär att den har begränsad användbarhet när en bok med agendor (kyrkohandbok) skall 

utformas.”161 Domkapitlet saknar att man inte diskuterar vad gudstjänsten är utan att använda ordo-

begreppet. Det tycker även att man saknar en diskussion kring vem som ansvarar för hur en 

gudstjänst får hållas. Det påpekar att man ofta pratar om den lokala utsmyckningen av gudstjänsten 

men att de saknar på vilket sätt domkapitlen skall kunna utföra sin tillsyn.162 

   I MG skriver man att delande kan ersätta beredelsen vilket man är negativ till.163  Det tycker att 

vittnesbörd inte passar in vid detta moment utan ”[...] passar bättra in i efterföljande samling eller 

kyrkkaffe, där man har möjlighet att ställa någon fråga till berättaren.”164  Man tycker det är viktigt 

att  man på något sätt  skall få bekänna sina synder i mässan och lyfter upp olika bibliska och 
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Lutherska ord för att  visa sin ståndpunkt.165  Domkapitlet påpekar även att detta moment är 

självklart i många andra kyrkor och om man nu vill hålla sig till en ordo bör man ha med beredelsen 

menar domkapitlet. 

    Domkapitlet anser att man skall behålla de nattvardsböner som finns i HB86 men att  dessa kan 

genomgå en språklig genomarbetning.166 Man vill även att man inför en eller flera nya böner som 

skall vara kortare. Man tycker det är viktigt att man behåller traditionella böner och det språk dessa 

har men även att man måste införa nya böner som har ett mer inkluderande språk.167

3.2.9 Karlstad domkapitel

Domkapitlet i Karlstad skriver att det är bra att man tar vara på lex orandi - lex credendi då man 

menar att gudstjänsten skall ge uttryck för Svenska kyrkans tro och lära, vilket man anser inte alltid 

görs.168 Man anser att syndernas förlåtelse är ett centralt begrepp som alltid skall finnas med då man 

firar huvudgudstjänst då det är Gud som möter oss och ger syndernas förlåtelse till den som vill ta 

emot den.169  I övrigt skriver domkapitlet inget om själva högmässan utan skriver att man delar 

handboksgruppens syn på gudstjänst som kommer fram i dokumenten.170 

3.2.10 Härnösand domkapitel

Domkapitlet i Härnösand stift skriver ”[...] att dokumentet Teologiska grundprinciper väl förmår att 

sätta in arbetet med en ny kyrkohandbok i såväl ett samtida som ett  teologiskt sammanhang.”171 Det 

anser att begreppet ordo är gott då det ger gudstjänsten både en lokal och en världsvid förankring. 

Detta gör att domkapitlet tycker att handboksgruppen har följt den utveckling som skett inom 

Svenska kyrkans syn på gudstjänst, vilket det tycker är positivt.172  

   Då domkapitlet skriver om gudstjänstens olika moment skriver det  att det ses som bra att  lägga in 

en obligatorisk tystnad eller eftertanke efter predikan, då detta ger utrymme för ett  nytt 
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böntillfälle.173  Vidare skriver det om syndaförlåtelsen som en aktuell fråga att diskutera där man 

menar att detta är ett  väldigt viktigt moment men att det finns en problematik med att börja en 

gudstjänst med beredelsen och att det borde vara upp till varje församling att bestämma var den 

skall vara.174 Angående textläsningar i gudstjänsten skriver de att  det borde vara kutym att använda 

tre läsningar, men att man av pastorala skäl borde få läsa endast två.175

3.2.11 Luleå domkapitel

Domkapitlet i Luleå tycker att  begreppet ordo är mycket viktigt då man utformar en ny handbok.176 

Det tycker det är bra att man lagt ner en stor vikt vid gudstjänstens inledning, då det är viktigt att 

man som församling känner sig välkommen. För att man skall känna igen sig anser det att det skall 

finnas en fast ordning som alla församlingar skall hålla men som även tillåter utrymme för lokala 

företeelser.177 

   Då domkapitlet  skriver om olika moment i gudstjänsten tycker det att det är bra att man lämnar 

plats för tystnad efter predikan.178  Då det gäller trosbekännelsen tycker det att denna skall vara 

obligatorisk i gudstjänsten då denna pekar mot den världsvida kyrkan.179  Då det  gäller syndernas 

förlåtelse tycker domkapitlet att  detta är en viktig fråga att diskutera.180  Det håller med 

handboksgruppen att det finns de som känner att syndabekännelsen är negativ och framför allt om 

den kommer precis i början av gudstjänsten men att det även finns de som går dit för att bekänna 

sina synder. Därför menar domkapitlet att det  är en viktig fråga att diskutera men att moment bör 

vara med i gudstjänsten. 

   Angående det inkluderande språket  delar domkapitlet kyrkohandboksgruppens skrift om att detta 

är en svår fråga.181  Det tycker det är viktigt att man försöker inkludera Bibel2000 i en ny 

kyrkohandboken men att det finns vissa ställen som gör detta komplicerat. Då man inte kan citera 
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bibeltexten rakt av menar det att man skall försöka att göra språket så likt som möjligt, men att detta 

innebär att man gör en bibeltolkning, vilket kan vara problematiskt. 

3.2.12 Visby domkapitel

Domkapitlet i Visby  skriver i sin remiss att man anser att HB86 är en bra handbok som fungerar 

bra, vilket gör att det  anser att man inte behöver en nya handbok.182 Däremot önskar domkapitlet att 

en revision skall ske med kyrkliga handlingarna samt språket i hela handboken. Vidare skriver man 

om vilken syn man har på handboken, en bok som innehåller liturgiska texter som ges ut på 

nationell nivå men används på ett lokalt plan.183 Det  skriver att man inte tycker man kan skriva i en 

handbok att förkunnelsen skall vara mer som en dialog då detta inte kan bestämmas centralt  utan är 

upp till varje präst. 

   Domkapitlet skriver att  det anser det vara möjligt att fira mässa utan beredelse men att detta är ett 

undantag.184  Vidare är man positiv till diskussionen om syndabekännelse där man skriver att  dessa 

ska handla om synd, ”[...] och inte som idag är vanligt alla möjliga andra former av mänskliga 

misslyckanden och tillkortakommanden.”185 

   Domkapitlet vill att en tydligare redogörelse skall göras vilka delar i högmässan som är anpassade 

för lekmän och för diakoner, vilket anses saknas.186 

3.2.13 Stockholm domkapitel

Domkapitlet i Stockholm stift delar i huvudsak handboksgruppens resonemang men vill lyfta några 

sker i sin remiss.187  Det tycker att alla församlingar skall dela samma struktur, ordo, som det vill 

benämna ”Inledning, Ordet, Måltiden och Sändningen.”188  Detta gör att  gudstjänsten blir 

igenkännande vilket domkapitlet tycker är viktigt. Man tycker att man inte endast kan göra 
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beredelsen fakultativ utan att det behövs en tydlig diskussion vad som innebär med syndernas 

förlåtelse innan något sådant kan göras.189  ”Förhoppningsvis slänger den nya handboken inte ut 

barnet med badvattnet genom att ta bort beredelsen utan arbetar istället fram en ordning som 

framförallt  ger uttryck för människans existentiella bräcklighet och Guds varma nåd.”190 

Domkapitlet ser fram emot det kommande förslaget och uppmanar i denna remiss alla församlingar 

i Stockholm stift att pröva de kommande ordningarna.

3.2.14 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse (aKF) skriver i sin spontanremiss att  man tycker att 

handboksgruppens arbetssätt är bra genom att börja med att skriva dessa dokument innan man 

formulerar liturgiska texter.191  Man påpekar att man vill se en handbok som innehåller både en 

inledande del där förklaringar och reflektioner finns med samt en där endast de liturgiska momenten 

är med, så som HBF2000 var utformat. 

   aKF bejakar tanken med att det finns en ekumenisk ordo som är viktig att ha med i en kommande 

handbok men påpekar även att det är viktigt att vara konsekvens med de tidigare handböcker som 

funnits inom Svenska kyrkan.192  Man skriver att man delar åsikten om att det inkluderande språket 

är viktigt och bör ta plats i en ny handbok men att detta inte går att göra på alla plan i en kristen 

gudstjänst, då man inte kan rubba på treenigheten, Fader, Son och Ande.193  Man menar att  det 

centrala för att göra en gudstjänst där alla skall känna sig hemma inte i första hand handlar om 

språket utan på en social dimension där man beklagar att helgonen har försvunnit ur Svenska 

kyrkan då de är viktiga förebilder som alla kan känna igen sig i. 

   Då aKF skriver om olika moment i högmässan skriver man att man vill att mässan skall börja med 

någon form av syndabekännelse och förlåtelse, en botakt.194  Vidare vill man att det alltid skall läsas 
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två, eller tre texter, då den ena skall vara evangelietext.195  Trosbekännelsen tycker man skall vara 

obligatorisk som bland annat ett pedagogiskt inslag.196  Man tycker det är bra att man ser 

nattvardsbönen som en helhet. Man tycker även att det är prästens uppgift att leda hela 

nattvardsbönen, inte endast instiftelseorden, då det annars kan uppfattas som att dessa inte är en del 

av nattvardsbönen. Här vill man även ha tydligare instruktioner om nattvardens element både före 

och efter konsekrationen.  

3.2.15 Kvinnor i Svenska kyrkan

Föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan skriver att de gläds åt att man vill arbeta med ett 

inkluderande språk i handboken där det  är viktigt  att olika grupper känner sig hemma.197  De 

påpekar att det inte endast  är vissa ord som måste bytas ut för att få ett sådant språk utan själva 

andemeningen.  Föreningen skriver vad ordet  synd har för innebörd idag och betonar att  det är 

brustna relationer, både till andra medmänniskor men framförallt till Gud.198  ”Handboksgruppen 

kan tänka sig att helt ta bort beredelsen. Det vore både onödigt och fel.”199  Däremot tycker man att 

detta skall vara mer en överlåtelse än en bekännelse.200

   Vidare skriver föreningen att man vill ändra den helige Ande med den heliga Anden, vilket 

används i Bibel 2000.201  Man påpekar att det är prästen som leder gudstjänsten men att hela 

församlingen måste vara delaktig i gudstjänsten, både som kyrkvärdar men framför allt de i 

bänken.202
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3.2.16 Pastoralinstitutet i Uppsala

Pastoralinstitutet i Uppsala skriver i sin spontanremiss att man är positiv till den mångfald som 

finns i dokumentet MG.203  Man anser det vara bra att  man bejakar den tradition man står i så att 

man kan fira en gudstjänst enligt nuvarande ordning men att man även öppnar upp för nya 

traditioner. 

   Då Pastoralinstitutet skriver om gudstjänstens olika moment anser man att  det är bra om 

trosbekännelsen är fakultativ och att det ges utrymme att sjunga någon form av trospsalm.204  Man 

tycker att det i en ny handbok skall ges utrymme att formulera egna texter och böner men att  det 

även är viktigt att  det finns färdiga alternativ.205  Man anser att det viktigaste är att man följer 

handbokens anda och inte lika viktigt att man följer varje ord. 

3.2.17 Pastoralinstitutet i Lund

Pastoralinstitutet i Lund skriver i sin spontanremiss att  man i kollegiet delar det mesta av det som 

kommer fram i TG och MG och att man därför väljer att nämna det som man inte håller med om.206  

Kollegiet skriver att man tycker det är viktigt att man hittar en balans mellan den ensamma 

individen och gemenskapen i gudstjänsten. Här lyfter man problematiken med de gudstjänstgrupper 

som nämns i TG då det i vissa församlingar finns svårigheter med sådana grupper, både med att 

hitta människor som vill delta men att det även finns församlingar där sådana grupper blir så kallade 

elitgrupper.207 Då kollegiet skriver om synd och förlåtelse skriver man att man delar tanken med att 

man kan fira gudstjänst utan syndabekännelse, men påpekar att  detta kräver att man ibland har vissa 

botgudstjänster.208 
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3.3 Sammanfattning

I detta kapitel har det redogjorts för remisser skrivna till dokumenten Teologiska grundprinciper 

och Mässans grundordning. I dessa remisser fanns det en positiv syn på handboksarbetet till 

skillnad ifrån föregående kapitel där domkapitlen samt de andra remisskrivarna till viss del ändrade 

åsikter mot vad de tidigare haft. I alla dessa remisser skrevs det att det  fanns ett behov för ett mer 

inkluderande gudstjänstspråk men där de flesta remisskrivarna påpekade att detta var en svår 

uppgift. Alla domkapitel utom Göteborg och Västerås ville ha en gemensam övergripande ordo för 

Svenska kyrkan men där domkapitlen i Skara och i Luleå ville tillåta församlingarna att  producera 

egna texter, medan domkapitlet  i Växjö endast ville ha en fast ordning med många alternativ för att 

hindra lokala texter. De allra flesta domkapitel ville att beredelsen skulle vara ett obligatoriskt 

inslag i högmässan men domkapitlen i Linköping, Skara och Västerås samt pastoralinstitutet i Lund 

ville att beredelsen skulle vara fakultativ. 

4. Kyrkohandboksförslag 2012

4.1 Kyrkohandboksförslaget 2012

2009 ansåg biskopsmötet att man skulle utöka det mandat som tidigare varit  givet åt 

kyrkohandboksgruppen.209  Det ansåg på grund av att många församlingar inte följde HB86 var man 

tvungen att göra en revision av handboken och inte endast en översyn. Detta resulterade i att 

kyrkostyrelsen 2010 utsåg en kyrkohandboksgrupp  i olika led. En bestående av förtroendevalda där 

prosten Gunnar Pryts Leland (S) blev ordförande.210  En grupp utsågs till en expertgrupp där 

kyrkoherde Per Axerup, docent Anna Davidsson Bremborg, professor Ninna Edgarhd, kyrkoherde 

Richard Markund, teologie doktor Martin Modéus, teologie doktor Lena Petersson, organist Patrik 

Sassersson samt organist Lars Åberg deltog. Även en projektledningsgrupp utsågs där teologie 

doktor Boel Höjsser Sundman, docent Karin Sarja samt professor Christina Grenholm deltog. 

   För att komma fram till ett handboksförslag utgick handboksgruppen ifrån materialet som fanns 

kring HB86 samt det kring HBF2000 men även ifrån de remissvar som skrivits till TG och MG.211 

Uppgiften var att  revidera HB86 genom att arbeta fram ett inkluderande språk, anpassa texterna till 

Bibel2000 samt koppla handboken till gällande kyrkoordning.212  Utifrån remisserna som skrevs till 
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HBF2000 hade man god hjälp  hur man skulle tänka kring språket. Det hade kommit upp mycket 

kritik och man skriver i Motiveringarna ”Kritiken handlade framförallt om att gudstjänstens språk 

blivit ensidigt, opersonligt och stereotypt. Man menade att tolkningen av inklusivitetsprincipen fått 

problematiska teologiska konsekvenser med en avhierarkisering och avpersonifiering av det kristna 

budskapet.”213

   Med denna kunskap gjorde handboksgruppen överväganden rörande språk, bibelanpassning, 

ekumenik, kyrkorätt samt musik.214  Detta ledde så småningom att man närmade sig ett 

handboksförslag och kyrkostyrelsen tog i maj 2012 beslut om att förslaget skulle användas i 

församlingar mellan första advent 2012 till domsöndagen 2013. Därefter följer en remissomgång 

2014, revidering av förslaget samt beslut angående ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2015.215

4.2 Från remisser till ett förslag

Vi har nu följt tretton domkapitel samt fyra andra instanser i arbetet mot en ny kyrkohandbok för 

Svenska kyrkan. Jag kommer nu jämföra vad domkapitlen yttrat angående HBF2000 samt TG och 

MG samt jämföra dessa med HBF2012. Det material som jag här hänvisar till är tidigare nämnt i 

kapitel 2 samt kapitel 3 om inget annat anges. 

4.2.1 Domkapitlet i Uppsala

Domkapitlet i Uppsala ansåg år 2001 att man inte kunde anta handboksförslaget på grund av att 

överskridit sitt mandat och att detta endast kunde användas som en arbetsbok i församlingarna. 

Angående gudstjänstens olika moment ansåg domkapitlet att man i varje huvudgudstjänst skulle 

använda någon form av syndabekännelse samt att man skall tillåta ett inkluderande språk som dock 

inte går emot bekännelsen.

   2010 skriver domkapitlet att det inkluderande språket  är viktigare än i HBF2000 men påpekar att 

detta inte endast rör kön utan även andra grupper i samhället. Det delar samma åsikt  som tidigare att 

man i en högmässa skall ha med en syndabekännelse. Något som domkapitlet nämner 2010 som 

inte skrevs 2001 är att man ser det positivt att använda många olika alternativa texter och böner. 

Man skriver att  nattvardsbönerna är viktiga där man vill behålla vissa ifrån HB86 men även ge 

utrymme för nya.
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   Domkapitlet  i Uppsala är i sin helhet konsekvens mellan remisserna då det gäller vilka moment 

man tycker är viktiga i högmässan. Domkapitlets ledamöter är till stor del utbytta där endast biskop 

Ragnar Presenius samt två lekmän är de som var medlemmar vid både remisskrivningarna.216 

   Jämförs domkapitlets tankar med handboksförslaget 2012 ser man att det i HBF2012 är 

obligatoriskt med bön om förlåtelse i högmässan.217 Ser man på HBF2012 och dess nattvardsböner 

finns både böner ifrån HB86 som genomgått en enklare revidering men även nyskrivna böner.218

4.2.2 Linköping domkapitel

Domkapitlet i Linköping ansåg 2001 att kyrkohandboken borde vara mer som en arbetsbok då det 

är hela församlingen som skall vara med och fira gudstjänst. Det inkluderande språket såg man som 

en god sak då detta är ett sätt att inkludera människor. Syndabekännelsen ville domkapitlet  skulle 

vara fakultativ samt att man skulle tillåta församlingar att producera egna alternativa texter. Då 

domkapitlet ger kommentarer på olika alternativ i handboksförslaget skriver man att man är negativ 

att  använda ordet skam i en överlåtelsebön, att man inte gillar begreppet drabba oss med din 

helande vinge samt att man uppskattar nattvardsbön med växelläsning. 

   Då domkapitlet lämnar sina synpunkter 2010 skriver det att man vill ha fasta moment som skall 

ingå i en högmässa men att det även skall ges möjlighet till lokala inslag. Man vill ge möjlighet åt 

församlingarna att bestämma när syndernas förlåtelse skall förekomma men att det borde vara 

huvudalternativet att använda sig av detta moment, där bönen bör vara i vi-form. Man skriver att 

språket bör vara varierat så att det passar olika typer av människor. 

   Domkapitlet i Linköping är till mycket konsekvent i de olika remisserna vilket kan bero på att 

biskop Martin Lind deltog i båda.219  Om man utifrån de synpunkter domkapitlet nämnt granskar 

HBF2012 kan man se att  förslaget  inte följer dess åsikt rörande syndabekännelsen, då denna är 

obligatorisk samt att alla böner är i jag-form. Däremot har man bejakat åsikten om ordet skam, då 

detta inte förekommer i någon av bönerna.220  Samma gäller med begreppet drabba oss med din 

helande vinge som inte förekommer i förslaget samt att man bejakat åsikten angående växelläsning 

i nattvardsbönerna genom alternativ 4.221
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4.2.3 Skara domkapitel

Skara domkapitel var inte nöjda med tillvägagångssättet handboksgruppen valt till HBF2000 och 

önskade att man skulle göra ett bättre förankringsarbete till kommande handbok. Man ansåg att det 

klassiska bönespråket  fortfarande var aktuellt och att handboken skulle fungera som en altarbok. 

Angående beredelsen ansåg domkapitlet att detta skulle vara ett obligatoriskt moment samt ger 

exempel på böner man inte anser skall vara med i en kommande handbok.

   Domkapitlet ansåg 2010 att beredelsen inte skulle få förekomma i början av en gudstjänst och att 

momentet skulle vara fakultativt, alltså tvärt emot vad man skrev 2001. Vidare hade de en relativ 

sträng syn på handboken och framförallt nattvardsbönerna vilka man ansåg skulle vara givna enligt 

handboken. 

   Det som är värt att påpeka rörande Skara domkapitel och dess remisser är att  man ändrar sig 

beträffande beredelsen. Detta kan bero på att man inom domkapitlet både bytt  biskop, domprost 

samt lekmän, utan en som satt med både 2001 och 2010.222  Däremot är det en stor skillnad 

domkapitlet gör genom att i ena vara tydlig med att beredelsen bör vara obligatorisk och i den andra 

valbar. Som tidigare nämnt är detta moment obligatoriskt i HBF2012 man beträffande domkapitlets 

syn på det klassiska bönespråket måste det sägas att handboksgruppen bejakat deras syn då det 

förekommer både ord som Herre och Fader.223

4.2.4 Strängnäs domkapitel

Strängnäs domkapitel var mycket kritiska till HBF2000 och menade att man genom förslaget hade 

skapat en ny  handbok, vilket inte ingick i uppdraget. Angående det inkluderande språket påpekar 

man att i helig inte gillar förslagets ”välsignad den som kommer” samt att välsignelsen bör vara i 

konjunktiv. Man önskade att det skulle föras en teologisk diskussion kring gudstjänstens moment så 

att man kan få fram en tydlig altarbok. 

   Domkapitlet skrev i sin remiss 2010 att man ansåg att handboksgruppen hade en bra balans 

mellan det traditionella och det nya och att det var bra att  man arbetade fram olika alternativ till 

samma gudstjänst däremot anser domkapitlet att alternativen bör likna varandra så att  det finns en 

samhörighet inom kyrkan. Man anser att beredelsen skall vara obligatorisk likaså trosbekännelsen. 
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   Jämför man domkapitlens yttrande finns det vissa likheter men en annorlunda attityd. 2001 hade 

domkapitlet en negativ syn på handboksarbetet medan de 2010 menar att detta är ett bra arbete. 

Domkapitlets åsikter har i viss mån tagits med i HBF2012. Under momentet Helig finns inte 

HBF2000 förslag med utan man har återgått  till HB86 alternativ med ”Välsignad han/du […]”224 

Även domkapitlets åsikt rörande trosbekännelsen är bejakat i förslaget och är ett obligatoriskt  inslag 

i högmässan.225

4.2.5 Västerås domkapitel

Västerås domkapitel uppskattade den så kallade bruksanvisningen i HBF2000 men att själva 

högmässan blivit för högtidlig enligt förslaget jämförelsevis med HB86. Däremot uppskattade man 

att beredelsen var fakultativ men ville ha någon bön som var mer inriktad på den gemensamma 

synden och inte den privata. Domkapitlet påpekar att  man inte uppskattar växelläsning samt att man 

inte uppskattar uttrycket Detta är trons mysterium. Domkapitlet önskade en mer öppen handbok 

som gav församlingarna frihet att utforma sin egna gudstjänst.

   Domkapitlet skrev i sin remiss 2010 att  det ansåg att det fanns en förstor vikt vid det 

gemensamma för Svenska kyrkan och att det gavs för lite utrymme för lokala förankringar. Vidare 

skrev det att det fanns en oro för att förlåtelsens plats förminskas inom kyrkan men att man trotts 

detta inte ville göra beredelsen obligatorisk, utan att man istället kan stärka biktens plats. Man 

påpekar även att hela församlingen deltar i gudstjänsten, så även i instiftelseorden, vilket borde 

synliggöras. 

   Domkapitlet ansåg 2001 att högmässan fick en för uppstyrd ordning vilket på vissa plan 

återkommer 2010, då man önskade att församlingarna skulle få påverka mer själva. Detta är inte 

något som får stort gehör i HBF2012 utan förkommer vid tillexempel inledningsorden och förbönen 

i högmässan.226  Något handboksförslaget följer är domkapitlets åsikt angående begreppet Detta är 

trons mysterium vilket inte förekommer i några av nattvardsbönerna.227

4.2.6 Växjö domkapitel

Växjö domkapitel var relativt  nöjda med HBF2000 då man ansåg att förslaget var ett hjälpmedel för 

hela församlingar att arbeta med gudstjänsten. Angående beredelsen ansåg man att det fanns goda 
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poänger att  erbjuda olika alternativ som syndabekännelse, överlåtelsebön samt föra detta moment 

valbart. Rubriken dagens bön uppskattades istället för kollektbön men att  det inte är bra att 

konsekvent ta bort begreppet Herre.  

   Då domkapitlet skrev sin remiss 2010 var man positiv till en kommande kyrkohandbok där man 

ville se många olika alternativ så att man inte behövde formulera egna texter utan så att alla kunde 

känna sig bekväm med samma handbok. Rörande nattvardsbönerna ville domkapitlet bevara de som 

fanns i HB86 samt att det skulle produceras nya alternativ. Man ville inte att det skulle vara en 

obligatorisk reflektion efter predikan men att detta kunde vara ett alternativ. 

   Det som följer i båda dessa remisser är en positiv inställning till en ny handbok som kan användas 

i hela Svenska kyrkan och därför innehålla en viss teologisk bredd. Det som här är värt att nämna är 

att  denna inställning råder i två olika domkapitel som består av olika biskopar och lekmän.228 

Domkapitlet är på detta vis konsekvent oberoende på ledamöterna. 

   I HBF2012 finns vissa inslag av det man lämnat synpunkter på ifrån domkapitlet  tillexempel på 

rubriceringen av Dagens bön.229  Angående den föreslagna reflektionen har handboksgruppen 

lyssnat på domkapitlet och nämner endast detta i en liten kort förklarande text i samband med 

predikan.230  Även beträffande nattvardsbönerna finns många av HB86 böner kvar samt nyskrivna 

till förslaget.231

4.2.7 Lund domkapitel

Lund domkapitel skrev i sin remiss till HBF2000 att det är svårt att  komma med en ny handbok då 

det finns olika förnyelsearbeten inom Svenska kyrkan där vissa drar åt det mer traditionella hållet 

medan andra blir mer radikala. Här anser man att handboken och en annan form av arbetsbok kan 

bli en hjälp. Domkapitlet  anser det vara bra att  man kan välja bland både syndabekännelser och 

överlåtelseböner men tycker att man att det även skall förekomma löftesord till överlåtelseböner. 

Domkapitlet bejakar förslaget med att byta ut orden kalk mot bägare i instiftelseorden. 

   Domkapitlet anser att TG är en bra text som kan vara med i en kommande handbok. Det anser att 

trosbekännelsen är ett viktigt  inslag som skall vara med i alla gudstjänster för att förstärka den 

ekumeniska känslan. Angående syndernas förlåtelse skriver domkapitlet att detta är mycket viktig 

del av gudstjänsten och att människor kommer för att  bli förlåtna, vilket gör att momentet inte kan 
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tas bort. Domkapitlet ansåg att det  var viktigt att tydliggöra vad som var prästens, diakonens samt 

lekmannens uppdrag i en kommande handbok. Man såg språket som en viktig del i ett kommande 

förslag men att detta skulle få en bra balans mellan bibeltext och liturgisk text. 

   Mellan åren som gick mellan dessa två remisser byttes både biskop  och lekmän ut i domkapitlet, 

med undantag på en lekman.232 Med detta i åtanke är domkapitlet mycket konsekvent och säger inte 

emot sig självt. Om man belyser HBF2012 utifrån domkapitlets åsikter kan man se att vissa saker 

följs i förslaget. I instiftelseorden har ordet kalk blivit bägare vilket så även det var i HBF2000.233 

Det domkapitlet  uttryckte en önskan om angående ett tydliggörande angående vilka moment vem 

får göra i gudstjänsten har till viss mån följts. Det står i HBF2012 P då det är en präst som skall 

leda momentet och P/L när det kan vara en lekman.234  Det som dock är värt att påpeka är att 

diakonen inte har någon bestämd eller föreslagen roll i liturgin. 

4.2.8 Göteborg domkapitel

Göteborg domkapitel ansåg 2001 att det var positivt att man i namnet till en nya handbok var tydlig 

med att handbok var till för Svenska kyrkan. Däremot var man negativ till det inkluderande språket 

då man ansåg att det i HBF2000 inte fanns tydliga gudsbilder då man tog bort klassiska 

bibelreferenser. Domkapitlet var kritiskt mot att man i församlingarna skulle få välja liturgisk färg 

utan att detta skulle regleras med en gemensam färgkanon. 

   Då domkapitlet skrev sin remiss 2010 var man negativ till att använda sig av begreppet ordo.  

Man är negativ till inledningens delande då detta passar bättre till kyrkkaffet men påpekar att det är 

viktigt att  man får bekänna sina synder i mässan. Domkapitlet skrev att man vill tillåta någon form 

av kortare nattvardsbön. 

   Göteborg domkapitel är i sin helhet konsekvent i sina remisser. Detta trotts att  man under 

tidsperioden bytt ut alla i domkapitlet.235 HBF2012 innehåller mycket av det domkapitlet påpekat. 

Namnet Kyrkohandbok för Svenska kyrkan är kvar sedan HBF2000. Angående liturgisk färg nämns 

detta varken i handboksförslaget eller i motiveringen. Inledningen av högmässan innehåller inte 

förslag om delande, vilket  domkapitlet var kritiskt till utan innehåller 17 olika förslag samt 
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utrymme för egna formulerade inledningsord.236  HBF2012 innehåller även några kortare 

nattvardsböner vilket domkapitlet önskade.

4.2.9 Karlstad domkapitel

Karlstad domkapitel skrev till HBF2000 att man inte vill blanda ihop en bruksanvisning och en 

kyrkohandbok, då den senare ger uttryck för Svenska kyrkans tro och lära. Det vill att beredelsen 

skall var obligatorisk på grund av det inte är prästens uppgift att bedöma när den skall användas. 

Vidare påpekas att språket skall inkludera mer än bara kön samt att man vill ha en levande 

gudstjänst som inte kräver agendor.

   Remissen domkapitlet  skrev 2010 innehåller liknande åsikter som i den tidigare. Man påpekade 

att handboken ger uttryck för Svenska kyrkans tro och lära samt att  man skrev att  beredelsen och 

syndernas förlåtelse är ett moment som skall vara obligatorisk. 

   Domkapitlet i Karlstad har under tidsperioden 2001-2010 bytt ut hela domkapitlet utom domprost 

Staffan Kvassman.237  Detta gör att domkapitlet  är konsekvent oberoende av ledamöterna och 

biskopen. Rörande HBF2012 har synen på handbok och kyrkoordning bejakats, då det i 

handboksgruppens direktiv står att  handboken skall anpassas till kyrkoordningen.238  Domkapitlets 

åsikt angående att göra gudstjänstordning som inte kräver agendor har inte bejakats i HBF2012 då 

detta innehåller många alternativ till momenten i gudstjänsten, vilket gör att församlingarna får 

svårt att lära sig detta utantill. 

4.2.10 Härnösand domkapitel

Härnösand domkapitel ansåg 2001 att det i varje syndabekännelse borde ges utrymme för tyst 

bekännelse som ett pedagogiskt och viktigt inslag och man påpekade att  nattvardsbön J inte var 

välskriven utan borde omarbetas språkligt.

   Domkapitlet skrev i sin remiss 2010 att  man tycker att en ekumenisk ordo för gudstjänsten är bra. 

Det skrev att man vill ha ett moment av tystnad och reflektion efter predikan samt att man anser det 

problematiskt att börja en gudstjänst  med beredelsen. Angående textläsningarna ansåg domkapitlet 

att det borde vara kutym att läsa tre men att det borde tillåtet att endast läsa två.

   För domkapitlet är tystad och reflektion ett moment som dyker upp  i båda remisserna. I HBF2012 

ges det utrymme i två av de nio syndabekännelse för tyst bekännelse samt att man kan om man vill 
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tillämpa en tystnad eller musik efter predikan.239  Angående beredelsens plats har handboksgruppen 

till viss mån bejakat domkapitlets åsikt om dess placering då man kan placera detta moment i början 

av högmässan eller efter trosbekännelsen.240  Nattvardsbön J i HBF2000 finns inte med i HBF2012 

vilken domkapitlet menade inte var bra.241

4.2.11 Luleå domkapitel

Luleå domkapitel skrev i sin remiss 2001 att det ansåg det bra att man gav församlingarna större 

möjlighet att påverka sin egna gudstjänst. Däremot ville man inte blanda ihop den så kallade 

bruksanvisningen med själva handboken. Man ansåg att det skulle bli tydligare vilka moment som 

var obligatoriskt och vad som var fakultativt samt att det skulle ges många olika alternativ så att 

man kan skapa en lokal gudstjänst. Angående den inkluderande språket ansåg domkapitlet att det 

fanns en skillnad mellan tilltalet till Gud och till människorna. Den ekumeniska översättningen på 

Herrens bön ville man göra obligatorisk.

   Domkapitlet skrev i sin remiss 2010 att det  ansåg högmässans inledning som ett viktigt moment 

då det kan göra så att människor känner sig välkomna, där det skall finnas en fast ordning med 

lokala inslag. Man ansåg att både trosbekännelse och syndernas förlåtelse skall vara obligatoriska 

inslag där det inkluderande språket skall vara med. Däremot såg man en viss problematik med att 

inkludera Bibel2000 då det i liturgiska texter gör att man inte kan citera rakt av, utan kräver att man 

gör bibeltolkningar.

   Luleå domkapitel har inga ledamöter som deltog vid båda remisskrivningarna.242 Det finns inget i 

remisserna som motsäger sig men det finns inte heller något speciellt som är det samma mellan 

remisserna. Däremot finns vissa av domkapitlets önskemål i HBF2012. Inledningen till högmässan 

är väl utarbetad och det finns många alternativa texter men även plats för lokalt skrivna 

inledningsord.243  Däremot finns vissa instruktioner med i förslaget som kan ses som den så kallade 

bruksanvisningen. Dessa förklaringar kan även ses som en förtydligade om vilka moment som 

måste vara med och vilka som kan utelämnas, vilket var ett av domkapitlets önskemål. Rörande 

Herrens bön har man till viss del bejakat domkapitlets åsikt att använda sig av den ekumeniska 
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översättningen då det endast denna som är utskriven i själva ordningen.244  Däremot är den äldre 

översättningen tillåten att använda i högmässan.245

4.2.12 Visby domkapitel

Domkapitlet i Visby var väldigt negativt till HBF2000. Man ansåg att handboksgruppen överskridit 

sitt mandat och skapat en ny handbok, istället för att göra en revision.  Rörande det inkluderade 

språket varnade domkapitlet för att detta lätt endast blir en färskprodukt som inte kommer att hålla i 

längden, trots att man tyckte att det var ett viktigt  inslag. Domkapitlet  skrev att det ansåg 

formuleringen Upplyft era hjärtan… som en bra formulering man ville ha kvar i textläsningen och 

prefationen och att lovsägelsen 2 var mycket dålig. Domkapitlet ansåg det gott att det fanns flera 

alternativa välsignelser, samt att det fanns prefation för helgon och martyrdagar. 

   2010 skrev domkapitlet att man var nöjd med HB86 och inte kände sig i behov av en ny handbok. 

Man tyckte däremot att man skulle kunna göra en språklig revidering av handboken. Det tycker 

man i undantag kan fira mässa utan syndabekännelse men att beredelsen endast skall fokusera på 

synden och inte andra misslyckanden.  

   Ledamöterna i domkapitlet har under tidsperioden 2001-2010 bytts ut alla förutom en, vilket  kan 

vara en förklaring till att det finns en viss skillnad i remisserna.246  Enligt remissen 2001 var man 

kritisk till det inkluderade språket medan man 2010 tyckte detta var bra. 

   Om man studerar HBF2012 utifrån Visby domkapitels remisser ser man att det både finns med 

vissa önskemål medan vissa moment inte följer remisserna. Formuleringen Upplyft era hjärtan… 

finns med som ett alternativ men det finns även med andra.247  Lovsägelsen 2 i HBF2000 finns inte 

med i HBF2012 vilket domkapitlet ansåg men prefationen för helgon och martyrdagar är borttagen, 

vilken man tyckte var bra.248 Angående beredelsen och syndabekännelserna som domkapitlet tyckte 

endast skulle kretsa kring synd följer de flesta alternativ detta.249  Dock finns det två alternativa 

syndabekännelser som inte innehåller ordet synd.
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4.2.13 Stockholm domkapitel

Stockholm domkapitel ansåg 2001 att det inkluderande språket var mycket viktigt men att  detta inte 

endast innebär att man byter ut ordet Herre. Beredelsen ville det ha fakultativt samt att 

församlingarna skulle få skrivna egna prefationer med hjälp av en mall i handboken. 

   Domkapitlet skrev i sin remiss 2010 att det krävs en djup diskussion kring synd och förlåtelse om 

man vill göra beredelsen fakultativ. Det skrev även att  man vill att  den kommande handboken skall 

kretsa kring en gemensam ordo där högmässan delas upp i Inledning, Ordet, Måltiden samt 

Sändning. 

   Stockholm domkapitel har mellan remisserna ändrat ställning rörande beredelsen. Detta kan 

grunda sig i att ledamöterna är utbytta förutom Eva Brunne som 2001 var ledamot och 2010 

biskop.250  Det är även av intresse att  här påpeka att Brunne även var med i handboksgruppen som 

gjorde HBF2000.251  Handboksgruppen har inte bejakat  speciellt mycket ifrån domkapitlets åsikter 

däremot har man till viss del följt önskemålet om mässans indelning då de i HBF2012 heter 

Samling, Ordet, Måltiden och Sändning.252 

4.2.14 Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse

Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse skrev i sin remiss 2001 att  man genom HBF2000 överskridit 

det mandat handboksgruppen fått och genom detta ändrat på Svenska kyrkans sätt att se på 

gudstjänst. aKF skrev att  man genom att ändra den klassiska gudsbilden ändrade uppfattningen på 

Gud och människa till likasinnade, vilket inte är kyrkans lära. Man skrev att det är viktigt att man 

anpassar de liturgiska texterna till den aktuella bibelöversättningen men att det aldrig varit endast 

direkta bibelcitat  som liturgiska texter och att  man därför är tveksamma över att det skall vara det 

nu. aKF skriver angående beredelsen och ser att det kan finnas tre olika alternativ. En med 

syndabekännelse och avlösning, en med botakt som följs av löftesord samt att man kan ha en 

överlåtelsebön där varken avlösning eller löftesord förekommer efter. Vidare skrev aKF att man såg 

det positivt att det fanns flera olika prefationer men att man saknade att  det inte fanns någon för 

Maria-dagar. Man påpekade även att många av de föreslagna nattvardsbönerna inte följder BEM-

dokumentet och därför inte kunde ses som nattvardsböner. 
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   I sin remiss 2010 skrev aKF att man ansåg att  en kommande handbok skulle innehålla en 

inledande del med instruktioner och reflektioner samt en del med gudstjänsternas ordning. Man 

ansåg att en delaktighet var viktig i gudstjänsten men ansåg att  språket inte endast var bidragande 

till detta utan även en social dimension där helgonen spelar en viktig roll. aKF ville att mässan skall 

börja med någon form av beredelse, att trosbekännelsen alltid skall vara med samt att man skall se 

nattvardsbönen som en helhet, som endast prästen skall leda. Man ville även ha tydligare 

instruktioner angående nattvardsgåvornas hantering. 

   aKF är konsekvent i sina två remisser och många av dess tankar kommer fram i båda remisserna. 

Kyrkohandboksgruppen har till viss del bejakat aKF´s åsikter i HBF2012. I högmässan är det endast 

tillåtet att använda sig av syndabekännelse som följs av förlåtelseord eller löftesord.253  Däremot i 

mässa eller gudstjänst är det tillåtet att använda en överlåtelsebön men denna har inga förlåtelseord 

eller löftesord,254  vilket aKF skrev i sin remiss. Angående prefationer så finns det enligt aKF´s 

önskan en för Maria-dagar.255  Rörande nattvardsbönen har man till viss del lyssnat på aKF då det 

endast är prefationen som får ledas av präst eller ledare (P/L) medan de andra delarna endast får 

göras av en präst (P), förutom de församlingssvar som finns med.256

4.2.15 Kvinnor i Svenska kyrkan

Kvinnor i Svenska kyrkan skrev i sin remiss till HBF2000 att  man ansåg det positivt vilken riktning 

Svenska kyrkan tog genom detta förslag, att man bröt med gamla patriarkala traditioner men att 

detta arbete var tvunget att fortsätta. Föreningen skrev att man såg en ändring av beredelsen plats 

under 1900-talet och att dess ställning i gudstjänsten hade minskat, men att om man gjorde den 

fakultativ skulle detta missbrukas. Angående det inkluderande språket skrev föreningen att man inte 

förstår den kritik som kommit angående borttagandet av orden Herre och Fader då man visst tycker 

det förekommer. Vidare menar de att  Bibeln inte skall vara det enda som påverkar det liturgiska 

språket då det aldrig varit endast Bibeln som påverkat detta. Föreningen ville se en längre 

bruksanvisning samt att man trots risken att  beredelsen kan missbrukas, ser det positivt att den är 

fakultativ, då man tror att dess plats kommer att stärkas i gudstjänsten. 

   Kvinnor i Svenska kyrkan skrev 2010 att man var glada åt att  arbetet med det inkluderande 

språket hade fortgått. Föreningen påpekar att  ett sådant språk inte endast handlar om enstaka ord 
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utan själva andemeningen. Man ville behålla beredelsen i högmässan men att den skall vara 

utformad mer som en överlåtelse än en bekännelse. Formuleringen den heliga Anden är viktig för 

föreningen vilket motiveras med Bibel2000.

   Föreningen Kvinnor i Svenska kyrkan är till sina remisser konsekventa i åsikter om gudstjänst, 

dess delar och dess språk. Det som kan vara intressant att här påpeka är att dessa remisser, precis 

som aKF´s remisser argumenterar med liknande argument, att det liturgiska språket inte endast kan 

vara hämtat ur Bibeln genom rena bibelcitat. Däremot har dessa två grupper olika agenda med sina 

argument, där Kvinnor i Svenska Kyrkan menar att man därför kan införa ett mer inkluderande 

språk medan aKF menar att detta innebär att  man kan ha ett mer traditionellt språk. I HBF2012 har 

man följt samma linje vilken Kvinnor i Svenska kyrkan valde, att man skall använda sig av 

översättningen i Bibel2000, den heliga Anden.257

4.2.16 Pastoralinstitutet i Uppsala

Pastoralinstitutet i Uppsala delade synen i HBF2000 att den skulle ses som en arbetsbok för 

gudstjänstgrupper. Vidare skrev man att  man ville minska alternativen i bönerna så att 

församlingarna kunde formulera sina egna. Angående beredelsen skrev Pastoralinstitutet att man 

inte tycker att församlingen skall vara tyst utan vara aktiv, samt att prästen skall få ge en 

skriftutläggning. Olaus Petris Jag fattig syndig människa ville man ha med som ett alternativ. 

Dagens bön ville man ändra till Samlingsbön. 

   Pastoralinstitutet i Uppsala tyckte 2010 att det var bra att man skulle kunna fira högmässa med 

samma ordning som i HB86 i en kommande handbok men att det även skulle finnas nya inslag att 

välja bland. Man ville att trosbekännelse skall vara valbar och att man skall få byta ut denna mot 

någon trospsalm. Pastoralinstitutet ville att det både skall ges utrymme för församlingar att 

formulera egna böner samt att det skall finnas många alternativ att välja bland. 

   Pastoralinstitutet  i Uppsala är till viss del konsekvens mellan remisserna men har en mer 

traditionell syn på HBF2000 än de har i remissen till TG och MG medan i andra frågor är det tvärt 

om. I HBF2012 finns Olaus Petris Jag fattig syndig människa som en alternativ syndabekännelse258 

Dagens bön har dock inte bytt  namn till Samlingsbön men har däremot bytt plats så att den hamnar 

under högmässans Samlingsdel.259
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4.2.17 Pastoralinstitutet i Lund

Pastoralinstitutet i Lund ansåg 2001 att det var gott att man stärker delaktigheten i gudstjänsten 

samt att man bejakar synen på det inkluderande språket, men att  man ansåg att detta skulle 

omarbetas då mycket kritik dykt upp  mot detta. Man diskuterade frågan kring vad en handbok för 

Svenska kyrkan skulle vara och såg tre alternativ, en instruktionsbok, en mässbok och en altarbok, 

där man ansåg att det blivit för mycket instruktioner. Pastoralinstitutet delade även HBF2000 syn på 

beredelsen och ansåg det bra med att göra den fakultativ. 

   Pastoralinstitutet  i Lund skrev i sin remiss 2010 att man delade det mesta som gavs i uttryck i TG 

och i MG. Däremot vill man ha en bättre balans mellan individen och gemenskapen och ser det 

därför problematiskt med gudstjänstgrupper då de kan bli elitistiska. 

   Pastoralinstitutet i Lund är konsekventa mellan sina remisser men har inte haft någon direkt 

inverkan på HBF2012. Däremot kan det här vara värt att påpeka att HBF2012 är uppdelad i tre 

böcker. Inte riktigt som Pastoralinstitutet föreslog men i en förklaringsvolym, en handbok och en 

musikdel. 

4.3 Sammanfattning

I detta kapitel har det  redogjorts för hur och på vilket sätt remissinstanserna varit  eller inte varit 

konsekventa mellan sina remisser samt hur dessa avspeglar sig i HBF2012. Genom att jämföra två 

remisser ifrån samma domkapitel eller grupp  har man kunnat se om man ändrat åsikt eller ser på 

gudstjänsten på samma sätt  2001 som 2010. Det har visat sig att många av de olika domkapitlen 

ändat åsikt och detta kan bero på att  det i de allra flesta domkapitlen helt ändrat medlemmar. 

Domkapitlen i Uppsala, Linköping, Lund och Göteborg är de som skriver mest lika i de olika 

remisserna medan de i de andra finns både stora och små skillnader. Framförallt har man ändrat 

åsikt rörande det inkluderande språket men även rörande beredelsens plats i mässan. aKF och 

Kvinnor i Svenska kyrkan är de två grupper som är mest konsekventa med sina två remisser.

   HBF2012 innehåller till största del det som kommer fram i och med remisserna men då det finns 

olika åsikter rörande samma fråga så kan inte alla åsikter få gehör. Önskemål som har fått gehör i 

HBF2012 är bland annat att beredelsen skall vara obligatorisk, att det skall finnas många alternativ 

så att man kan använda samma handbok i hela Svenska kyrkan, att ord som Herre och Fader skall 

finnas med men att man även skall använd ett mer inklusivt språk samt att handboken skall 

anpassas till Kyrkoordningen. Däremot finns det ingen bestämd plats för diakonen i mässan som var 

ett  önskemål ifrån några olika remissinstanser och det ges inte plats för lokala texter vid alla 

momenten som Västerås, Skara och Luleå domkapitel önskat. 

 Sidan 51



5. Finns det en kontinuitet efter HB86 i Svenska kyrkans 
handboksarbete?

5.1 Resultat och sammanfattning 

Jag kommer nu med hjälp av överstående kapitel och material besvara uppsatsen frågeställningar 

och redogöra för det forskningen resulterat i. 

5.2 Vilka synpunkter kommer fram i  remisserna till Kyrkohandboksgruppens förslag till 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan från 2000?

Remisserna till HBF2000 var mycket negativa. Många ansåg att handboksgruppen överskridit sitt 

mandat vilket var att göra en översyn av HB86. Remissinstanserna ansåg att det inkluderande 

språket hade överarbetats och domkapitlen i Uppsala, Skara, Strängnäs, Göteborg, Karlstad och 

Visby tyckte att man genom detta ändrat Svenska kyrkans tro och lära. Kritik lämnades mot att 

beredelsen lämnats fakultativ i högmässan och att man kunde välja en överlåtelsebön istället för 

syndabekännelse. Dock fanns det domkapitel som tyckte detta var bra. Domkapitlen i Linköping, 

Västerås och Lund samt pastoralinstitutet i Uppsala ansåg att handboken innehöll många bra 

förklaringar och ansåg att dess upplägg var bra då den blev mer som en arbetsok. Detta delades 

dock inte av de andra domkapitlen, aKF och pastoralinstitutet i Lund, vilka ansåg att handboken 

skulle vara en tydlig gudstjänstbok där endast ordningarna skulle finnas. 

   Många remisser lämnade kritik mot det utskickade frågeformulär handboksgruppen ville man 

skulle svara genom då man tyckte att frågorna var för få och inte lyfte viktiga frågor. Däremot 

förstod vissa att det  var orimligt att  låta alla svara i löpande text då detta skulle resultera i alldeles 

för mycket material att bearbeta. 

5.3 Kommer dessa tankar åter i remisserna till Teologiska grundprinciper och Mässans 

grundordning?

Till dokumentet Teologiska grundprinciper och Mässans grundordning var det en mer positiv 

inställning remisserna hade. De allra flesta ledamöter och biskopar i domkapitlen hade bytts ut och 

tiden började bli mogen för en ny handbok.

   I dokumenten hade handboksgruppen till viss del blivit mer traditionell än i HBF2000 men många 

tankar var liknande. Domkapitlen var i vissa frågor konsekventa med vad man tidigare sagt men i 

vissa fall hade man ändrat åsikt. Beredelsen var en sådan sak där vissa som ansåg att detta moment 

skulle vara fakultativt i HBF2000 i denna remiss tyckte att detta moment skulle vara obligatoriskt, 
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förutom domkapitlen i Linköping, Skara och Västerås samt pastoralinstitutet i Lund vilka ville att 

beredelsen skulle vara fakultativ.

   Framförallt  var det synen på språket som skilde sig mellan domkapitlens remisser där man var 

väldigt negativ 2001 medan man 2010 tyckte att  tiden var mogen för ett mer inkluderande språk. 

Detta ser jag kan förklaras utifrån flera aspekter där det första är på grund av att det är olika 

personer i domkapitlen. För det andra hann det gå närmare tio år emellan remisserna och ett större 

medvetande kring genus och språk hann utvecklas däremellan. Domkapitlen delade åsikten om att 

man ville ha en gemensam ordning som skulle vara lika i hela Svenska kyrkan och ha ekumeniska 

influenser. Dock var domkapitlen i Göteborg och Västerås tveksamma till detta då man ville ha 

större frihet på det lokala planet. En annan orsak till skillnaderna mellan remissomgångerna kan 

även vara att  HBF2000 på många sätt var ett radikalt handboksförslag medan TG och MG var två 

dokument av en mer reflekterande karaktär. 

5.4 Finns dessa inslag i Förslag Kyrkohandbok för Svenska kyrkan från 2012?

HBF2012 är ett handboksförslag som i sin helhet mer liknar HB86 än HBF2000. Detta är på många 

sätt ett naturligt val handboksgruppen gjort efter att studera de remisser som inkommit. Det jag 

redogjort för i denna uppsats pekar på att HBF2000 inte delades av många, att HB86 ännu är en 

aktuell handbok men att tiden är inne för den att  förnyas. Då jag i kapitel fyra redogjorde för 

likheter och skillnader mellan remisserna och HBF2012 fann jag att förslaget till allra största del har 

lyssnat på de åsikter som kommit fram. Till viss del har detta förslag blivit mer traditionellt än 

HBF2000 vilket märks genom tillexempel synen på beredelsens. Det fanns i remisserna både åsikter 

för och emot en obligatorisk syndabekännelse men enligt min forskning anser de flesta att  den bör 

vara det. Detta gäller även trosbekännelsen som enligt HBF2012 och en del remisser skall vara 

obligatorisk i högmässan. 

   Angående det inkluderande språket som fick mycket kritik i första remissomgången har 

handboksgruppen lyssnat till de åsikter som kommit in och bevarat många av de traditionella 

gudsbilder som bibeln och tidigare handbok ger, men även tagit in nya, mer inkluderande bilder. 

Detta gör att man i förslaget  finner en bredd av nytt och gammalt, precis som de olika 

remissinstanserna påpekat. Något jag tycker varit  intressant att se genom studiet  av remisser är att 

man i många remisser hittar samma argumentation angående anpassningen av liturgiska texter och 

bibelöversättningar. Tillexempel diskuterar både aKF och Kvinnor i Svenska kyrkan på liknande 

sätt, trotts att de tycker precis tvärt emot varande, där aKF vill bevara ett traditionellt språk och 

Kvinnor i Svenska kyrkan vill lämna det traditionella spåket. 
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   Handboksgruppen har lyssnat till remisserna och bejakat mycket av det som skrivits, dock innebär 

detta att alla åsikter inte kan komma till tals, då inte alla är överens. Då jag jämfört de olika 

remisserna med varandra och med HBF2012 är det domkapitlens skillnader jag tycker är mest 

intressanta. Att  domkapitlen skulle skilja sig åt är inget märkligt, att tillexempel Visby domkapitel 

inte ser på beredelsen på samma sätt som i Västerås domkapitel, var något jag räknat med, men att 

Stockholm domkapitel skulle ändra syn på synd och förlåtelse mellan remisserna var något jag inte 

räknat med. Det blir därför till viss del svårt att säga om handboksgruppen bejakat domkapitlens 

remisser, då de flesta domkapitlen inte är konsekventa. 

5.5 Avslutning

Jag har i denna uppsats studerat remisser kring Svenska kyrkan handboksarbete mellan åren 

1997-2012 för att se om det finns en kontinuitet i arbetet. Genom att studera kritiken mot HBF2000, 

åsikterna kring TG och MG samt jämföra dessa med HBF2012 har jag kommit fram till att i många 

avseenden har handboksarbetet i Svenska kyrkan en kontinuitet. Handboksförslaget 2000 var ett 

förslag som inte delades av många och fick mycket kritik, vilket jag anser var en nyttig lärdom. 

Genom att handboksgruppen granskade både vägen till HB86 samt HBF2000 innan de började 

utforma HBF2012 fick de se vad man inom Svenska kyrkan anser bör vara med i gudstjänsten och 

på vilket sätt  man i församlingarna vill använda sig av ett inkluderande språk. Till viss del kan man 

säga att HBF2000 är mer av en parentes då man jämför gudstjänstböcker där HBF2012 mer liknar 

Den svenska kyrkohandboken ifrån 1986. Däremot tror jag inte att förslaget hade varit detta om inte 

HBF2000 hade funnits och man tagit inspiration och lärdom av det som kommit fram kring detta. 

   Jag vill däremot påpeka att jag genom mina studier av domkapitelremisser har kommit fram till 

att  man inom domkapitlen inte har en stark kontinuitet. I vissa frågor delar remisserna samma 

åsikter men till sin helhet finns det i många remisser motsägelsefulla åsikter mellan remisserna ifrån  

2001 och 2010. Detta tror jag beror på att personerna i de olika domkapitlen inte ser sig som en 

grupp som behöver ha en kontinuitet. Detta lägger jag ingen värdering i men tycker detta är 

intressant då man som jag i denna uppsats studerar domkapitlet som en fast instans. 

   Jag vill genom denna studie mena att det inom Svenska kyrkan finns en kontinuitet inom 

handboksarbetet, framför allt på nationell nivå, men att denna inte riktigt delas på stiftsnivå då 

domkapitlen skiljer sig åt mellan remisserna. 
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