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Arvsyndsläran – ett tidlöst arv? 

– En jämförande litteraturstudie av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och moderna 

resonemang inom Svenska kyrkan 

 

The doctrine of the original sin – a timeless legacy? 
– A comparative literature study of the Swedish Church’s confessions and modern arguments 

within the Church of Sweden 

 

ABSTRACT/SAMMANFATTNING   

 

Uppsatsen redogör för hur resonemanget i Svenska kyrkan förs kring arvsyndsläran under 

perioden 2000–2015, samt hur utvalda texter ur Svenska kyrkans bekännelseskrifter beskriver 

arvsynden.  

Utifrån denna redogörelse görs därefter en hermeneutisk jämförelse av de olika 

beskrivningarna, för att se vilka resonemang som gjort sig gällande, och hur de ställer sig till 

arvsyndsläran i jämförelse med de äldre, men för Svenska kyrkan, ännu gällande 

bekännelserna.  

 

Undersökningen vill försöka svara på frågorna.  

- Hur förs resonemanget i Svenska kyrkan kring arvsyndsläran under perioden 2000–

2015?  

- Vilka likheter och skillnader framträder i en jämförelse med det material om arvsynden 

som återfinns i Svenska kyrkans bekännelseskrifter?  

Det första som kan konstateras är att arvsynden och arvsyndsläran inte har varit det mest 

aktuella samtalsämnet under den gällande undersökningsperioden.  Det verkar dock finnas en 

önskan, och ett behov av diskussion i ämnet. 

Resultatet av mötet mellan de nya och de äldre texterna visar att det skett en förskjutning på 

vart man lägger fokus. Det är andra aspekter och frågor som betonas, och det går att spåra tre 

olika linjer, i de resonemang som förts mellan 2000–2015: 

1. En helt i enlighet med den lutherska bekännelsen – där man anser att den lutherska 

bekännelsen håller, och bör stå oemotsagd. 

2. En förändringsstävande – där man i extremaste fall vill förända inte bara arvsynden 

uttrycksmässigt, utan även själva innehållet i arvsyndsläran. 

3. En lite mittemellan – där man söker andra uttrycksformer, men står fast vid läran. 

Denna linje tenderar att vara något undvikande i sin framställning. 

Trots detta blir slutsatsen att texterna ändå försöker att förmedla samma budskap under ytan, 

om än på väldigt skilda sätt, och med olika formuleringar och ton, vilket mest tycks beror på 

andra förutsättningar och en annan kontext. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och klarlägga resonemang inom Svenska kyrkan 

under åren 2000 till 2015 gällande arvsyndsläran, samt att jämföra dessa med synen på 

arvsynd i Svenska kyrkans bekännelseskrifter.  

För att uppnå detta syfte ställs följande huvudfrågor: 

- Hur förs resonemanget i Svenska kyrkan kring arvsyndsläran under perioden 2000–

2015?  

- Vilka likheter och skillnader framträder i en jämförelse med det material om arvsynden 

som återfinns i Svenska kyrkans bekännelseskrifter?  

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsens har en naturlig avgränsning till en evangelisk-luthersk och svenskkyrklig kontext i 

och med frågeställningens utformning. Arvsynden betraktas därför endast i följande 

traditionsriktning: urkyrkan→ fornkyrkan→ katolska (allmänna) kyrkan → västkyrkan→ 

lutherska kyrkan→ Svenska kyrkan. Därmed behandlas inte östkyrkans, den Romersk-

katolska kyrkans, andra reformatoriska kyrkors, övriga lutherska kyrkors eller frikyrkornas 

syn på arvsynd eller arvsyndsläran.  

År 2000 fastställdes Kyrkoordning för Svenska kyrkan.
1
 I detta grundläggande dokument och 

inomkyrkligt regelverk, är det fastslagit att Svenska kyrkan (SvK) är ett trossamfund med en 

evangelisk-luthersk bekännelse, en bekännelse som antogs definitivt vid Uppsala möte 1593, 

och som sammanfattas i de ekumeniska trosbekännelserna från fornkyrkan: den apostoliska, 

den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska 

bekännelsen från 1530.
2
 Bekännelsen är även förklarad och kommenterad i Konkordieboken.

3
 

Det innebär att det som står om arvsynden i denna bekännelse har varit och fortfarande är 

                                                   
1 I vanligt tal kallad Kyrkoordningen, är det grundläggande dokument och inomkyrkliga regelverk som kyrkomötet, SvK:s högsta beslutande 

organ, fastställer, och som uppdateras löpande varje årsskifte. Kyrkoordningen utfärdades i sin första version 1999: 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen (Hämtad 2015–10–21). 
2 Svenska kyrkan, Kyrkoordning 2015: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan (Stockholm: Verbum, 2015), 4–5.  

Även tillgänglig online: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen (hämtad 2015–10–21). 
3 Konkordieboken, en auktoritativ samling av konfessionella texter, utgiven 1580. Många lutherska kyrkor har antagit boken som sin corpus 

doctrinae, om än inte alla. Alla accepterar de dock, som sin primära lutherska bekännelse, Augsburgska bekännelsen och Luthers lilla 

katekes, vilka ingår i boken: Günter Gassmann and Scott Hendrix, Fortress Introduction to the Lutheran Confession (Minneapolis: Augsburg 

Fortress Publishers, 1999), 29-47.  

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
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gällande från och med 2000. Därför jag har valt detta år som start för min undersökning. 

Resonemangen som undersökts har då alla att förhålla sig till samma utgångsläge. Att jag 

valde 2015 som periodens slut, beror på att uppsatsen strävar efter att vara aktuell, vilket 

också är ett skäl till ett varken kortare eller längre tidsspann för undersökningsperioden.  

1.3 Definitioner 

Själva ordet arvsynd, är en svensk företeelse. På engelsk säger man original sin, vilket i 

svensk översättning blir ursprungsynd/ursynd/den första synden. Språkmässigt 

överensstämmer en sådan benämning bättre med Augustinus latinska peccatum originale.  

Ofta blir ordet arvsynd, som helt logiskt skulle betyda ”en synd som ärvs”, ett komplicerat 

teologiskt begrepp. Ibland används arvsynd som synonym för arvsyndslära(n), och det kan 

vara oklart och förvirrande vad det egentligen är man tala om. Domprost Peter Lundborg ger 

följande definition av arvsynd i Kyrklig ordbok: 

 … begrepp och lära med innebörden att genom syndafallet tillhör 

det människans liv att bryta mot Guds vilja och synda. Läran 

utvecklades av Augustinus och bygger på bl. a. Rom. 5:12–21. Med 

delvis olika tolkningar omfattas läran om arvsynden av de flesta 

kristna kyrkor och samfund”, skriver Peter Lundborg”.
4
 

Om man försöker avgränsa ordet arvsynd genom att skala bort arvsyndsteologins alla 

traditionella förutsättningar, kan man enligt Karl-Heinz Weger (1932–1998), katolsk teolog 

och filosof, hitta en teorikärna, eller en grundbetydelse av ordet, vilken skulle kunna 

uttryckas: mänsklighetens universella, överindividuella och historiska förorsakade 

hemfallenhet åt skuld.
5
 

Då varje definition av begreppet arvsynd tenderar att bli högst stipulativt, använder jag i 

uppsatsen för enkelhetens skull följande definition:  

Arvsynd – i betydelsen människans kontinuerliga bortvändhet från Gud.  

Begreppet arvsyndslära är lika svårt att få grepp om, det är flera läror som går under namnet 

”den klassiska”, beroende på vem som talar. I uppsatsen använder jag följande definition: 

Arvsyndslära – lära om arvsynd 

                                                   
4 Peter Lundborg, Kyrklig ordbok (Stockholm, Verbum Förlag AB, 2005), 19. 
5 Karl-Heinz Weger, Theologie der Erbsünde (Freiburg im Breisgau: Herder, 1970), 77. 
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Arvsyndsläran – luthersk arvsyndslära, utifrån Augustinus arvsyndsteologi, men något 

modifierad,    

 även kallad augustinsk-luthersk arvsyndslära.  

Klassisk arvsyndslära – Den arvsyndsteologi Augustinus arbetade fram, och som blev den 

dominerande läran i den katolska (allmänna) kyrkan genom koncilier 

på 400- och 500-talen. Även kallad Augustinus arvsyndslära/den 

augustinska arvsyndsläran. 

Tridentinska arvsyndsläran – Den arvsyndslära, som med lite modifikationer av den klassiska 

arvsyndsläran, blev doktrin i den Romersk-katolska kyrkan vid 

konciliet i Trent 1563. 

1.4 Forskningsläget 

När det gäller synd och syndens ursprung har det skrivits många böcker både 

populärvetenskapliga och akademiska. Inte minst om synden som en ärftlig företeelse, det vill 

säga om begreppet arvsynd. Det skrivs utifrån både vetenskapliga och konfessionella 

perspektiv. Under mitt arbete har jag dock främst stött på utländska alster, och oftast inte i en 

luthersk kontext. Av dessa utländska litterära verk, vill jag nämna två: Original sin: a cultural 

history, av Alan Jacobs och Original Sin: origins, developments, contemporary meanings, av 

Tatha Wiley.  

Jacobs, professor i engelska vid Wheaton College i Illinois (högskola med evangelisk 

protestantiska tradition), tar i sin bok upp arvsynden ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Han 

visar på människans ständiga funderingar kring ondska och synd, och hennes behov av att 

förstå syndens ursprung, likväl som ondskans ständiga närvaro. Han ger exempel på hur man 

har betraktat, och hanterat ondska och människors tillkortakommanden, i historien och i olika 

kulturer, i ett försök att visa att de bibliska och augustinska föreställningarna om synd, inte är 

någon ytterlighet, eller ett särdrag inom den kristna kulturen, men däremot ett uttryck av en 

stark medvetenhet, både nu, och när arvsynden först formulerades, om människans villkor och 

svaghet. Jacobs tar upp både förespråkare och motståndare i ämnet, och deras respektive 

tankar kring arvsynd och arvsyndsläran.  

Wiley, professor i systematisk teologi, undervisade vid Metropolitan State University och 

United Theological Seminary i Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul), när hennes bok 

Original Sin gavs ut. Wiley är, och har varit verksam vid olika universitet och högskolor i 
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Minnesota, bland andra: St. Catherine University, ett katolskt universitet och St. Olaf College, 

som drivs av lutherska kyrkan i Minnesota. Wiley ger i sin bok en övergripande bild om 

arvsynden och arvsyndsläran. Hon följer arvsynden historiskt och teologiskt från idé till 

doktrin, och lägger stor vikt vid att försöka förklara arvsyndslärans funktion och betydelse, 

från dess början och under hela dess långa existens. Wiley tar upp hur och varför teologer på 

senare tid har försökt att återupprätta och ompröva arvsyndsläran. Hon lyfter också frågan om 

vad läran har att säga oss idag. 

I Sverige forskas det däremot inte i någon större utsträckning kring arvsynden. Om det görs, 

är det i stort sätt endast utifrån ett dopteologiskt sammanhang. Arvsyndensforskningen sker 

ofta indirekt och i förbifarten. Anna-Karin Hammars doktorsavhandling, Skapelsens 

mysterium, Skapelsens sakrament: Dopteologi i möte mellan tradition och situation från 

2009, är ett exempel på detta. Just i Hammars avhandling har arvsynden, trots att den är en 

bidiskussion, ändå fått ett ganska stort utrymme. För Hammars resonemang se 4.4.1. 

Ett av de få exemplen på forskning i Sverige med arvsynden i centrum är Ett svårtolkat arv: 

Nya vägar inom arvsyndsteologin, en licentiatsavhandling i Tros- och 

livsåskådningsvetenskap från 1990, utförd vid Uppsala Universitet, där Stefan Dartman, som 

är katolsk präst, presenterar och analyserar fyra arvsyndsteologiska modeller. Modellerna är 

fyra nytolkningar, där både tolkarna och de arvsteologier som tolkas, tillhör ett katolskt 

sammanhang. Forskningen hör därför hemma i en katolsk kontext. Värt att nämna är att de 

katolska teologer och filosofer som ligger bakom de nytolkade modellerna, alla är avlidna, 

förutom en. Det är alltså inga direkt purfärska teologiska genombrott, som behandlas. 

Den enda forskningen som mer specifikt innehåller granskning av arvsynden, är det pågående 

forskningsprojektet ”Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle”. Projektet startade 

2009 och forskar utifrån Svenska kyrkans perspektiv och därmed i luthersk tradition. 

Forskningsresultatet ska mynna ut i sju böcker som behandlar olika frågor och teman. Den 

första boken inom ramen för projektet Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk 

teologi och etik som utkom 2013, är den del av projektet som belyser arvsynd och 

arvsyndsläran. Den är skriven av Eva- Lotta Grantén, som är docent i etik och verksam i 

Lunds stift. I sin bok resonerar hon kring möjligheten att på ett modernt vis tolka och beskriva 

arvsyndsläran, på ett sätt som tar tillvara det lutherska arvet och bibehåller Svenska kyrkans 

lutherska identitet. Detta gör hon bland annat utifrån ett barnperspektiv. Projektets 

övergripande syfte är att kritiskt studera Luthersk tradition i stort. Forskningen drivs vid en 
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fakultet som är fri från konfessionella inslag (Uppsala Universitet) i sammarbete mellan 

Teologiska fakulteten i Uppsala och Vetenskapsrådet. Svenska kyrkan bidrar dock en del 

ekonomiskt. Boken ingår i bokserien ”Forskning för kyrkan”. ”Forskning för kyrkan” är en 

vetenskapligt granskad forskningsserie som utfärdas inom ramen för Svenska kyrkans 

forskningsenhet. För Granténs resonemang se 4.4.3. 

Svenska kyrkans Forskningsenhet publicerade redan 2008, i ovan nämnda serie, antologin 

Luther som utmaning: om frihet och ansvar, red. Elisabeth Gerle. Där tittar sju forskare 

närmare på frågor kring människans frihet och ansvar, förlåtelse och skuld, inkrökt 

självupptagenhet och kärlek, i syfte att lyfta fram det dynamiska och nyskapande i det 

lutherska arvet i dagens samhälle och kyrka.
6
 En del i denna antologi är Med synd född eller 

helt perfekt: Luthersk människosyn i dialog med det senmoderna samhället, skriven av Eva-

Lotta Grantén. Antologin kan man säga är försmak till det ovannämnda forskningsprojektet, 

precis som Eva-Lotta Granténs bidrag i antologin, var en försmak till hennes bok Utanför 

paradiset. Forskningen kring arvsynd och arvsyndsläran i Sverige, i ett svensk kyrkligt 

sammanhang, ur ett konfessionellt perspektiv, är kort sagt minimal och anspråkslös, och 

utförs av få och i stort sett av samma forskare, det vill säga Eva-Lotta Grantén.  

1.5 Metod 

I uppsatsen använder jag mig av en kvalitativ forskningsmetod för att på djupet granska, 

analysera och jämföra nya texter, som belyser olika resonemang inom Svenska kyrkan under 

perioden 2000-2015, med äldre, men för Svenska kyrkan ännu gällande, bekännelseskrifter. 

1.5.1 Metodval 

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess frågeställning har jag valt en kvalitativ metod. 

Utifrån Alan Brymans definition, innebär en kvalitativ forskningsmetod att den bland annat är 

induktiv och hermeneutisk, det vill säga tolkande.
7
 Mitt tillvägagångsätt överensstämmer med 

denna beskrivning; induktiv då jag har samlat information på bred front, när det gäller de nya 

texterna, som jag sedan analyserat och dragit slutsatser utifrån; tolkande eftersom mitt mål har 

varit att få fram de analyserade texternas subjektiva mening utifrån författarnas perspektiv, 

och utifrån det historiska och sociala sammanhang i vilket var och en av texterna har skrivits. 

                                                   
6  Medverkande forskare: Elisabeth Gerle, Margareta Brandby-Cöster, Ann Heberlein, Henry Cöster, Eva-Lotta Grantén, Thomas Ekstrand 

och Urban Claesson. 
7 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 2. rev. uppl. (Malmö: Liber, 2011), 340. 
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Detta gäller både de nya och de äldre texterna. Den kvalitativa metoden visar sig också i 

uppsatsens intresse för det säregna, som med hjälp av en riklig mängd fakta om ett litet 

undersökningsområde, djuplodas.  

Ett annat utmärkande drag för en kvalitativ forskningsmetod är att den vanligtvis orienterar 

sig i högre grad mot ord än mot siffror.
8
 Även detta visar sig i denna uppsats, då den i 

huvudsak är en deskriptiv och komparativ litteraturstudie. Komparativ då den granskar och 

jämför olika resonemang inom Svenska kyrkan (SvK) gällande arvsyndsläran, under en 

speciell tidsperiod, med Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Deskriptiv då det faller sig 

naturligt och nödvändigt, framför allt när uppsatsen behandlar arvsyndens tillkomst och 

utveckling, men också då jag i uppsatsen sammanfattar och delger innehållet i de utvalda 

texter som jag presenterar under 1.6. 

Sammanfattningsvis är mitt metodval en kvalitativ, hermeneutisk, deskriptiv, och komparativ 

metod.   

1.5.2 Urval 

Jag granskar utvalda texter ur Konkordieboken, eftersom man i Svenska kyrkan, på ett eller 

annat sätt, måste förhålla sig till dessa texter i en diskussion om arvsynd och arvsyndslära, då 

dessa ligger till grund för SvK:s teologiska reflexion. I sin svenska översättning, går 

Konkordieboken under namnet: Svenska kyrkans bekännelseskrifter (SKB).
9
 Jag benämner 

dessa texter som ”de äldre texterna” i kontrast med ” de nya texterna” från 2000–2015. Jag 

har valt sex av de tio texter som återfinns i SKB, eftersom de explicit eller implicit tar upp 

arvsynden. Jag presenterar dessa sex utvalda texter under 1.4. I tre av texter: Den 

Augsburgska bekännelsen, Den Augsburgska bekännelsens apologi och Konkordieformeln 

behandlas arvsynden explicit i ett eget speciellt avsnitt (artikel), under den egna rubriken ”Om 

arvsynden” och är, för min undersökning, därför självklara som källor. Även i Schmalkaldiska 

artiklarna, nämns och beskrivs arvsynden, men där under rubriken ”Om synden”, vilket gör 

även denna text viktig som källa. Inte fullt så självklara är de två andra texterna jag har valt ur 

SKB, det vill säga Luthers lilla katekes och Luthers stora katekes. Ordet arvsynd finns inte 

                                                   
8 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. 2. rev. uppl. (Malmö: Liber, 2011), 340. 
9 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (SKB) utgavs 1944 i en omarbetad och nyöversatt upplaga, och är en sammanställning av 

Konkordieboken utgiven 1580 och Uppsala mötes beslut från 1593. Den innehåller i sin helhet följande skrifter: •Företal till Konkordieboken 

• De tre huvudsymbola: Apostoliska trosbekännelsen, Nicaenska trosbekännelsen och Athanasianska trosbekännelsen • Den Augsburgska 

bekännelsen • Den Augsburgska bekännelsens apologi • Schmalkaldiska artiklarna • Om påvens makt och överhöghet • Luthers lilla katekes 

•Luthers stora katekes • Konkordieformeln • Uppsala mötes beslut. 
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nämnt i dessa två texter. Men jag anser att dessa belyser och beskriver arvsynden på ett 

implicit sätt med andra ord och på ett annat vis, vilket kan ge en djupare förståelse åt de 

övriga fyra ur SKB utvalda texterna.   

När det gäller ”de nya texterna” finns det inte så mycket material att välja ur. Jag har använt 

mig av tre urvalskriterier:  

1. Källan ska innehålla ordet arvsynd och/eller arvsyndslära.  

2. Källan måste tidsmässigt återfinnas inom ramen för min valda tidsperiod mellan 

2000–2015. 

3. Källan ska ha en tydlig anknytning till Svenska kyrkan, det vill säga befinna sig i en 

inomkyrklig kontext. 

Mitt sökande efter källor med hjälp av sökorden ”arvsynd”, ”arvsynden”, ”arvsyndslära” och 

deras engelska pendanger på: Google, Umeå universitetsbibliotek, Universitetsbiblioteket i 

Linköping; UniSearch, Libris, Diva, samt Götabiblioteken, gav inte mycket resultat. Jag 

besökte hemsidor för: Svenska kyrkan, olika tidsskrifter, bokförlag och bokhandlar. När jag 

samlade ihop det material jag lyckades hitta med hjälp av mina sökord som ett första urval, 

gjorde jag ett andra urval. Allt material som föll utanför min tidsram sållades bort. Därefter 

kontrollerade jag om källorna kunde härledas till Svenska kyrkans kontext, vilket gjorde att 

två artiklar, som klart kunde knytas till ett judiskt respektive katolskt resonemang, föll ur, 

trots att en hittades i Kyrkans Tidning, och den andra i Svensk Pastoraltidsskrift. 

Jag har gjort ett undantag även bland ”de nya texterna”, när det gäller avsaknaden av ordet 

arvsynd eller arvsyndslära. På Svenska kyrkans hemsida hittade jag ”Synd, skuld och 

förlåtelse”, en text som inte nämner varken arvsynd eller arvsyndslära. Jag valde att ändå ta 

med den i min undersökning, då det är den enda texten som kommer i närheten av ämnet, på 

SvK:s hemsida. Den får därför vara ett exempel på arvsyndens och arvsyndsläran officiella 

ställning i den kyrkliga vardagen. Övrigt material motsvarar mina 3 urvalskriterier.  

För att vara säker på att mina källor inte bara representerar en viss grupp inom kyrkan, har jag 

försökt att hitta material bland ”de nya texterna” från olika grupper, och i olika forum. Texten 

från Svenska kyrkans hemsida valde jag som sagt för att loda, om, och hur det i dagsläget förs 

något resonemang offentligt kring arvsynden och arvsyndsläran. Biskopsbrevet ”Leva i 

dopet”, får representera Svenska kyrkans biskopar, och hur de som ledare inom den samme, 

resonerar kring arvsynden och arvsyndsläran, då detta är det enda dokument, som jag kan 

hitta, där biskoparna gemensamt, inom min bestämda tidsram, ger uttryck för en officiell syn 

på arvsyndsläran. Två blogginlägg, samt en artikel: ”Arvsynden vi lider under”, ”CA, art 2; 
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Om arvsynden” och ”Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och vad är 

arvsynden?”, får vara exempel på resonemang förda av präster anställda och i tjänst i Svenska 

kyrkan. Som representanter för resonemang förda på en akademisk nivå, återstår då två 

böcker och en avhandling: Levande teologi, Utanför paradiset samt Skapelsens mysterium, 

Skapelsens sakrament. Jag har valt att bortse från Granténs Med synd född eller helt perfekt? i 

min undersökning, då jag tycker Granténs böcker överlappar varandra, och valde då det 

senaste och mest uttömmande verket. 

När det gäller material från Kyrkans Tidning (KT) har jag granskat alla artiklar som nämner 

ordet arvsynd eller arvsyndslära, inom tidsramen för underökningen. Ofta har dock ordet 

arvsynd använts i en helt annan betydelse och kontext. Få artiklar har varit annat än intervjuer 

av Anna-Karin Hammar eller Eva-Lotta Grantén, där deras avhandling respektive bok har 

varit anledningen till reportaget. Det är främst de debattartiklar som dessa reportage inbjudit 

till, som är relevanta för min undersökning. De flesta är skrivna av anställda eller 

förtroendevalda i Svenska kyrkan, det finns dock några artiklar, där jag inte kan konfirmera 

att avsändaren är inomkyrklig, förutom att de bevisligen läser KT. Jag kan bara anta att de 

befinner sig inom ett svensk kyrkligt konfessionellt sammanhang. Därför har jag valt att inte 

använda dessa, oidentifierade källor, annat än som kommentarer till övriga källor, i syfte att 

visa hur resonemangen skulle kunna gå bland Svenska kyrkans medlemmar, på gräsrotsnivå.  

1.5.3 Analys och kodning 

För att uppnå uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar, måste jag inledningsvis 

beskriva hur arvsynden presenteras i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Jag tar därför min 

utgångspunkt i följande arbetsfrågor: 

- Hur beskrivs arvsynden och hur är inställning till arvsyndsläran i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter? 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan ”de äldre texterna”? 

Därefter måste jag undersöka hur resonemanget förs i Svenska kyrkan kring arvsyndsläran 

under perioden 2000–2015. Således fortsätter jag med samma arbetsfrågor, men ställer dem 

nu till nytt material: 

- Hur beskriver ”de nya texterna” arvsynden, och hur är inställningen till arvsyndsläran i 

dessa? 
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- Vilka likheter och skillnader finns mellan ”de nya texterna”? 

Avslutningsvis tar jag följande arbetsfrågor till hjälp: 

- Vilka likheter och skillnader återfinns mellan det material som presenteras i Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter, ”de äldre texterna”, och det resonemang, ”de nya texterna”, 

som förs inom Svenska kyrkan under den aktuella perioden? 

- Hur har beskrivning och inställning förändrats? 

I varje text jag granskar söker jag efter hur man, i sin beskrivning av arvsynden, behandlar 

följande: 

 Ondskans orsak/ursprung 

 Ordet arvsynd 

 Arvsyndens ursprung 

 Vad är arvsynd 

 Arvsynden som arv 

 Arvsyndens påverkan på den mänskliga naturen 

 Skuld 

 Bot, befrielse och räddning 

 Gud, skapelsen och människan 

1.5.4 Metoddiskussion 

Styrkan med en deskriptiv och komparativ textanalys är att jag kan ställa samma frågor till 

texterna, för att hitta likheter och skillnader, vilket passar mitt syfte och mina frågeställningar. 

Jag ser dock två svagheter. Den första ligger i den deskriptiva delen, där det finns en risk att 

jag som förmedlare omedvetet vinklar, poängterar eller utelämnar information. Att stundom ta 

hjälp av citat, har varit ett sätt att försöka förmedla en rättvis bild och styrka min tolkning. 

Den andra svagheten ligger i att analysera och jämföra texter med ett så pass stort tidsspann, 

då både ord och innebörden av olika begrepp kan ha förändrats. Även kontexten i vilka 

texterna är skrivna, kan innebära svårigheter för analys och jämförelsearbete. Men så länge 

man är medveten om risken som en tolkande beskrivning alltid innebär och skillnaden både 

tids- och kontextmässigt, anser jag ändå att en jämförelse är möjlig.  
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1.6 Källmaterial – presentation  

Här går jag igenom och presenterar de för undersökningen utvalda källor, i den ordning de 

sedan granskas. 

1.6.1 De äldre, men gällande texterna, ur Svenska kyrkans bekännelseskrifter(SKB).
10

 

För att undersök hur arvsynden beskrivs i Svenska kyrkans bekännelseskrifter(SKB), studerar 

jag följande 6 texter där ur: 

Den Augsburgska bekännelsen (Confessio Augustana) 

Den Augsburgska bekännelsens apologi  

Schmalkaldiska artiklarna  

Luthers lilla katekes  

Luthers stora katekes  

Konkordieformeln  

Här följer en presentation av dessa ur SKB utvalda skrifter, de som i undersökningen går 

under samlingsnamnet ”de äldre texterna”: 

Den Augsburgska bekännelsen (Augustana) författad av, den tyske humanisten och teologen, 

Philipp Melanchton, är en försvars- och bekännelseskrift som överlämnades till Kejsare Karl 

V, vid riksdagen i Augsburg 1530, av den protestantiska delegationen. Augustana kom snart 

att bli den samlande symbolen för lutherdomen.
11

  Melanchton, som var en yngre kollega till 

Martin Luther och, efter honom, den mest betydelsefulle lutherske ledaren, ansågs vara mer 

diplomatisk än Martin Luther, och hans taktfullhet präglar skriften. Syftet med skriften var att 

tydligt redogöra för de reformatoriska ståndpunkterna och försvara sig mot anklagelser om 

heresi, utan att förvärra konflikten med påvekyrkan. Med en strävan mot fred och enighet, 

fanns det hos reformatorerna en förväntan och önskan om att de förändringar och reformer 

man redan vidtagit skull accepteras, så att en splittring av kyrkan kunde undvikas. När 

protestanterna istället mötte kraftigt motstånd vid mötet tvingades Melanchton att under själva 

riksdagens gång utveckla det, som från början var tänkt som en enkel försvarsskrift, till det 

som senare blev en sann bekännelseskrift.
12

 Även om Luther, som var bannlyst och därmed 

                                                   
10 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (SKB), se not 8. 
11 Ruben Josefsson, ”Inledning” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6:e uppl. 2:a  tryckn. Red. Hjalmar Lindroth (Stockholm: Verbum 

Förlag AB, 2010), 16. 
12 Günter Gassmann och Scott Hendrix, Fortress Introduction to the Lutheran Confession (Minneapolis: Augsburg Fortress Publishers, 

1999), 39. 
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förhindrad att delta under själva riksdagsmötet, ansåg att Melanchton var något feg i sin 

formulering, speciellt i sin kritik mot påven och dennes ställning, gav han skriften sitt fulla 

stöd.
13

 Melanchton ombesörjde själv tryckningen av bekännelsen 1531, med hjälp av kopior 

från 1530, eftersom själva originalet hade gått förlorat. Denna upplaga räknas som den första 

utgåvan, och det är denna oförändrade bekännelse, Augustana invariata, från 1530 (tryckt 

1531) som ingår i SKB. Melanchton fortsatte att göra en hel del korrigeringar, bland annat i en 

upplaga från 1540, som går under namnet Augustana variata. Då han i denna upplaga 

försöker närma sig den kalvinska nattvardssynen, förkastades denna version med tiden av 

lutheranerna.
14

 Både i SKB och i Kyrkoordningen är man därför noga med att betona att det är 

den oförändrade bekännelsen som gäller, och är den man avser.
15

 Augustana är än idag, 

tillsammans med Luthers lilla katekes, den mest accepterade och spridda bekännelseskriften i 

den Lutherska världen. Den är indelad i två delar, som tillsammans innehåller 28 artiklar.
16

 

Jag mönstrar artikel II ”Om arvsynden”, samt artikel XIX ”Om syndens orsak”. Anledningen 

till jag tar upp även artikel XIX, är att syndens orsak diskuteras i de övriga utvalda texterna, 

och att man i Konkordieformeln, även hänvisar till just denna artikel. (Om Konkordieformeln 

se nedan.) 

Den Augsburgska bekännelsens apologi, är precis som Augustana, författad av Philipp 

Melanchton och även den publicerad 1531. Efter riksdagen i Augsburg lade den romersk-

katolska sidan fram en motskrift under namnet Responsio Augustnae confession, vilken 

Kejsare Karl V begärde att det protestantiska lägret, efter uppläsning skulle acceptera utan 

diskussion.
17

 Protestanterna vägrade och istället bad man återigen Melanchton att skriva. 

Denna gång fick han i uppdrag att författa en försvarsskrift till Augsburgska bekännelsen som 

ett svar på den romersk-katolska motskriften. Kejsaren vägrade emellertid att ta emot 

apologin. I det protestantiska lägret blev den däremot accepterad och erkänd som en officiell 

bekännelseskrift, jämte den Augsburgska bekännelsen.
18

 Apologin tjänar som en viktig 

kommentar till den Augsburgska bekännelsen och följer dess struktur med 28 artiklar, men är 

                                                   
13 Josefsson, ”Inledning”, 17. 
14 Josefsson, ”Inledning”, 18. 
15 Josefsson, ”Inledning”, 18; Svenska kyrkan, Kyrkoordning 2015: med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan (Stockholm: Verbum, 

2015), 5. https://m.svenskakyrkan.se/?id=637938 (Hämtad 2015–10–21). 
16 Gassmann och Hendrix, 39. 
17 Gassmann och Hendrix, 40. 
18 Josefsson, ”Inledning”, 19–20. 

https://m.svenskakyrkan.se/?id=637938
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betydligt mer ingående och omfattande.
19

 Även i Apologin är det således motsvarande artiklar 

om arvsynden och syndens orsak (artikel II och XIX), som jag undersöker. 

Schmalkaldiska artiklarna författades 1537 av Martin Luther (1483–1546) på uppdrag av 

kurfursten Johan Fredrik av Sachsen (1503–1554), efter att påven Paul III (1468–1549) 

sammankallat till ett koncilium.
20

 Tanken var att detta kyrkomöte skulle hållas i maj samma år 

i staden Mantua (Mantova), i Italien. (Det blev dock inget koncilium förrän 1545, och det 

hölls då istället i den norditalienska staden Trient (Trento). Kurfursten ville ha en tydlig 

sammanfattning av de kritiska frågorna som stod på spel i Luthers reformprogram gentemot 

påvekyrkan, en slags bekännelse som, mer eller mindre för syns skull, kunde överlämnas vid 

det utlysta konciliet.
21

 Enligt instruktioner delade Luther in skriften i tre delar: första delen 

gällde det som man med påvekyrkan var ense om, andra delen det som inte var 

förhandlingsbart, det vill säga de reformpunkter man inte kunde ge vika på, och slutligen den 

tredje delen som gällde oenigheter vilka man kunde tänka sig förhandla om. Efter att en grupp 

av teologer i Wittenberg läst igenom texten, gjort lite ändringar och skrivit på, lämnade 

Luther in artiklarna till förbundsmötet i Schmalkalden 1537. Själv var Luther allvarligt sjuk 

och kunde inte personligen närvara. På grund av detta, samt Melanchtons rädsla att en del av 

Luthers formuleringar skulle skapa kontroverser inom reformrörelsen, accepterades inte 

Luthers artiklar som ännu ett bekännelsedokument av förbundsmötet. Deltagarna beslöt 

istället att på nytt bekräfta Den augsburgska bekännelsen och dess Apologi, som ett 

sammanfattande av det Schmalkaldiska förbundets gemensamma tro, vilket istället skulle 

inlämnas vid ett eventuellt kyrkomöte. Därmed fick artiklarna aldrig karaktären av en officiell 

bekännelse. Många av deltagarna undertecknade dock skriften, som senare blev känd som 

Schmalkaldiska artiklarna, med sina namn, men då endast i egenskap av privatpersoner. 

Artiklarna trycktes 1538 och blev Luthers slutgiltiga vittnesbörd och testamente: ”Dessa äro 

de artiklar, vid vilka jag måste hålla fast och vid vilka jag med Guds hjälp vill hålla fast till 

min död”.
22

 Jag granskar Schmalkaldiska artiklarnas tredje del, Artikel I ”Om synden”. 

Luthers lilla katekes skrevs inte som ett kyrkopolitiskt dokument, inte heller är den tänkt som 

någon bekännelseskrift, utan skrevs av Martin Luther som ett utbildningsmaterial för att 

                                                   
19 Gassmann och Hendrix, 40. 
20 Luther, Martin (1483-1546), tysk augustinermunk, präst, teolog och professor som blev känd som initiativtagare och betydelsefull 

reformator i striden mot dåtidens traditionella (katolska) kyrka, ledd av påven: Alister E McGrath, Reformation thought: an introduction, 4th 

ed. (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), 76–80.  
21 Martin Luther, “The Smalcald Articles (1537)” in Martin Luther’s basic theological writings, 3rd ed. Edited by Timothy F. Lull & William 

R. Russel (Minneapolis: Fortress Press, 2012), 340. 
22 Gassmann och Hendrix, 41–42. 
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undervisa vanligt folk i den kristna trons grunder. I bokform gavs katekesen ut för första 

gången 1529. Två år senare kom en av Luther reviderad upplaga, i vilken han klämde in ett 

kapitel om bikten mellan huvudstyckena om dopet och nattvarden. Det är denna version från 

1531, som återges i Svenska kyrkans bekännelseskrifter.
23

 Luthers lilla katekes var ämnad för 

folk i allmänhet och för att brukas i hemmen. För Luther var det viktigt att gemene man, för 

sin egen skull, var införstådd med vad kristen tro innebär, men också vad det ”lutherska” 

reformprogrammet gick ut på, och vad man som kristen faktiskt bekände sig till. I och med 

publiceringen av Luthers lilla katekes nådde denna Luthers omsorg om 

församlingsmedlemmarna sin höjdpunkt.
24

 Katekesen riktade sig även till präster och lekmän, 

då Luther upptäckte, under en visitationsresa i Sachsen, att också dessa hade bristande 

kunskaper. De saknade både kunskap och förmåga att undervisa och leda sina 

församlingsmedlemar genom reformationsprocessen.
25

 Det behövdes också undervisning för 

att stå emot, inte bara påvekyrkan, utan också mer radikala reformidéer inom de egna leden.
26

 

Luthers lilla katekes, en kort och koncis handbok (enchiridion), skriven på ett folkligt och 

lättförtåligt språk, utan polemik, blev den mest spridda texten under reformationen.
27

 När 

katekesen upptogs i Konkordieboken bekräftades den framstående ställning katekesen i 

praktiken redan hade. Det samma gällde för Luthers stora katekes, som beskrivs här nedan.
28

  

Jag inspekterar katekesen i sin helhet. 

Luthers stora katekes kom till av samma skäl som Luthers lilla, det vill säga i utbildningssyfte 

på grund av den kunskapsbrist Luther mötte under sin visitation i Sachsen 1528–1929. Trots 

att de båda är läroböcker och påminner varandra i utformning, är Luthers stora katekes 

annorlunda i både stil och inriktning. Det är på så sätt inte fråga om en utökad version av 

Luthers lilla katekes. Stora katekesen vänder sig i huvudsak till predikanter och lärare, med 

syfte att vara ett stöd när det kommer till undervisning främst av barn, men även vid 

vuxenutbildning. Den var också tänkt att vara till hjälp vid förberedelser av predikan. Martin 

Luther skrev de båda katekeserna parallellt och den första utgåvan av Luthers stora katekes 

publicerades även den 1529.
29

 Samma år kom en andra upplaga där Luther utökade med ett 

avsnitt om bikten, som han sedan tog han bort i den tredje upplagan, där han i stället utökade 

med ett längre företal. Det är troligtvis denna tredje upplaga som återfinns i SKB. Det är dock 

                                                   
23 Josefsson, ”Inledning”, 25. 
24 Lull och Russel. 322. 
25 Gassmann och Hendrix, 42–43. 
26 Josefsson, ”Inledning”, 25. 
27 Gassmann och Hendrix, 43. 
28 Josefsson, ”Inledning”, 26. 
29 Gassmann och Hendrix, 49–43. 



~ 14 ~ 
 

lite osäkert då man i SKB hänvisar till år 1931, och den tredje upplagan i vissa källor dateras 

till 1930.
30

 Liksom med Luthers lilla katekes skärskådar jag den stora katekesen i sin helhet. 

Konkordieformeln (Kf) är en endräktsformel, framarbetad främst av teologerna Jakob Andreae 

(1528–1590), Martin Chemnitz (1522–1586), och Nicolaus Selneccer (1530–1592). Skälet till 

Kf var att få slut på den inre oenighet, och de motsättningar, som blossat upp på grund av en 

rad olika händelser efter Martin Luthers död 1546. Man önskade få till en luthersk teologisk 

och kyrklig enhet bland de kyrkor som antagit Augsburgska bekännelsen. Efter många 

misslyckade försök till en sådan enhet, presenterades slutligen Konkordieformeln1577. Efter 

en treårig kampanj avAndreae, då han reste runt i Tyskland och förespråkade Kf, kom formeln 

att ingå som en av texterna i Konkordieboken(Kb), vilken utgavs 1580.
31

 Konkordieformeln 

speglar sin tids kontroverser och deras lösningar, samtidigt som den markerar övergången till 

luthersk ortodoxi. Den hjälpte till att bevara den inre luthersk enheten, och tjänade som både 

en utläggning, och en ny bekräftelse, av den Augsburgska bekännelsen. Kf är indelad i två 

delar som kallas Epitome (sammanfattning) respektive Solida Declaratio ((SD (solid 

förklaring)). Varje del innehåller samma 12 artiklar, i Epitome lite kortare och i SD mer 

utförligt. Jag studerar artikel I ”Om arvsynden” i båda delarna av Kf. 

1.6.2 Nya texter från perioden 2000–2015 

För att undersöka resonemang förda inom Svenska kyrkan under perioden 2000–2015 kring 

arvsyndsläran, granskar jag följande källmaterial: 

”Synd, skuld och förlåtelse” 

Leva i dopet 

”Arvsynden vi lider under”  

”CA, art 2; Om arvsynden” 

”Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och vad är arvsynden?” 

Skapelsen mysterium, Skapelsens sakrament 

Levande teologi 

Utanför paradiset 

Kyrkans Tidning 

                                                   
30 Enligt Gassmann och Hendrix, 43, kom tredje upplagan 1930, detta uppges även i förordet till en nyöversättning av Stora katekesen, från 

1931: Gustaf Ljunggren, ”Inledning” i Den stora katekesen, av Martin Luther (Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag, 

1931), 10. I så fall handlar det om eventuellt om en 4.e uppl. i SKB. Men enligt Theologische Realenzyklopädie band 17, 712, utgavs 3:e 

uppl. 1931, vilket då betyder att det ändå är den 3:e uppl. som återges i SKB. 
31 Gassmann och Hendrix, 31, 44. 

http://www.logosmappen.net/bekskrifter/kf/kf_sd.html
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Här följer en presentation av dessa, som i undersökningen går under samlingsnamnet ”de nya 

texterna”: 

”Synd, skuld och förlåtelse”, är en text hämtad från Svenska kyrkans hemsida, där den 

återfinns i menyn för: Tro och andlighet, under rubriken: Synd, skuld och förlåtelse. Detta är 

den enda, för ämnet relevanta, texten som finns på Svenska kyrkans egen hemsida. Det 

framgår inte vem/vilka som författat texten, eller när den publicerades på hemsidan.
32

  

Leva i dopet: brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar är, som 

titeln antyder en skrift om dopet. Arvsynden tas bara upp i förbifarten och då utifrån ett 

dopperspektiv. Detta är dock det enda dokument, som jag kan hitta, där biskoparna 

gemensamt, inom min bestämda tidsram, ger uttryck för en officiell syn på arvsyndsläran. 

Biskopsbrevet skrevs och publicerades 2011 och finns tillgänglig både som bok och pdf.
33

  

”Arvsynden vi lider under” är ett blogginlägg av Tomas Jarvid, publicerad 2014-04-16. 

Inlägget återfinns på Jarvids egen blogg, med namnet: ”Vandra vägen – Låt oss slå följe en 

bit”. Jarvid som är präst i Svenska kyrkan i Dalstorps församling, i södra Västergötland, 

beskriver själv Vandra Vägen som en blogg om vandringen på livets och trons väg genom 

livet. ”Jag försöker skriva och leva som en som är på väg. Längs vägen försöker jag förstå det 

jag ser utifrån det jag vet om den kristna tron”.
34

  Han driver ”Vandra Vägen” med en 

förhoppning om att det ska vara en blogg som på ett öppensinnat och lättillgängligt sätt 

handlar om livet med den kristna tron. I bloggen som har varit aktiv sedan 26 januari 2012, 

behandlar Jarvid olika tema, och inbjuder, vem det än må vara som läser, till diskussion.
35

  

 ”CA, art 2; Om arvsynden” är ett blogginlägg av Håkan Sunnliden, publicerad 2015–05–19. 

Sunnliden är präst i Värnamo, och inlägget återfinns på hans egen blogg, med namnet ”Håkan 

Sunnlidens blogg”. Man hittar inte bara diskussioner kring olika teman, utan även 

församlingsnyheter och förklaringar till olika bibeltexter på denna blogg, som varit aktiv 

åtminstone sedan 2006.
36

  

                                                   
32 ”Synd, skuld och förlåtelse” www.svenskakyrkan.se (hämtad 2015-12-04). 
33 Leva i dopet: brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, Svenska kyrkan (Uppsala, 2011).   

    https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=822233 
34Tomas Jarvid, ”Vandra vägen” http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/om-mig-och-bloggen/ (hämtad: 2016-02-08).  
35 Tomas Jarvid, ”Arvsynden vi lider under, ” Vandra vägen, http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-

under/ (hämtad 2015-12-03). 
36Håkan Sunnliden, ”CA, art 2; Om arvsynden” Håkan Sunnlidens blogg, http://hakansunnliden.blogspot.se/2015_06_01_archive.html 

(hämtad 2015–12–03). 

http://www.svenskakyrkan.se/
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=822233
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/om-mig-och-bloggen/
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
http://hakansunnliden.blogspot.se/2015_06_01_archive.html
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”Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och vad är arvsynden?”, är en artikel 

ur Liv & Längtan Nr 1 (2013), utgivare Linköpings domkyrkopastorat. Liv & längtan är en 

tidning från Svenska kyrkan i Linköping, där information och nyheter om de 8 

församlingarna, 6 ggr/år, men återfinns även på Svenska kyrkan i Linköpings 

hemsida.
37

Skribenten heter Ingrid-Maria Bergman. 

Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament: Dopteologi i möte mellan tradition och 

situation, är en doktorsavhandling från 2009. Hammar är präst och arbetar som teolog och 

stiftsadjunkt i Uppsala. Hennes avhandling i systematisk teologi handlar om dopet, och enligt 

henne själv är syftet med avhandlingen: ”… att undersöka teologiska föreställningar vid dop 

av barn samt att utveckla några teologiska föreställningar i samband med dop av barn som kan 

vara trovärdiga i Svenska kyrkans kontext”.
38

  

Levande teologi, är en bok skriven av Christina Grenholm, utgiven 2010. Grenholm är präst 

och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap. För tillfället är hon kyrkosekreterare och 

direktor för Sekretariatet för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.
39

 Levande 

teologi är en bok om just teologi. Den beskriver vad teologi är, hur teologi ska användas, hur 

teologi utvecklas, vems ansvar teologin är, vem som äger teologin och så vidare. Författarens 

huvudsyfte är att poängtera vikten av att Svenska kyrkan har en levande teologi, i både teori 

och praktik. Att vi ständigt håller igång och inbjuder till det teologiska samtalet. I bokens 

fjärde kapitel ”Svenska kyrkans tro” tar Grenholm upp arvsynden, under rubriken ”arvsynden 

i vår tid”. Det är detta textavsnitt jag granskar.
40

 

Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik, är en bok skriven av Eva-

Lotta Grantén. Grantén är präst, etikforskare och verksam i Lunds stift, och hennes bok ingår i 

serien Forskning för kyrkan, vilken är den första titeln utgiven inom ramen for 

forskningsprojektet ”Luthersk teologi och etik – i ett efterkristet samhälle”. Grantén för en 

dialog med naturvetenskapen i ett försök att formulera en nutida luthersk tolkning av 

arvsyndsläran, som hon hoppas ska vara begriplig, meningsfull och rimlig. Hon belyser 

                                                   
37 Ingrid-Maria Bergman, ”Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och vad är arvsynden?,” Svenska kyrkan i Linköping,  

http://www.svklin.se/Foeds-man-ond-eller-god-Vad-aer-arvsynden.php. (hämtad 2015–03–12). 
38 Anna-Karin Hammar, Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament: Dopteologi i mötet mellan tradition och situation, Acta Universitatis 

Upsaliensis 22 (Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2009), 3. 
39 Verbum förlag, https://www.verbum.se/forfattare/grenholm-cristina-38650 (hämtad 2016–02–08). 
40 Christina Grenholm, Levande teologi (Stockholm: Verbum Förlag AB, 2010). 

http://www.svklin.se/Foeds-man-ond-eller-god-Vad-aer-arvsynden.php
https://www.verbum.se/forfattare/grenholm-cristina-38650
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arvsynden utifrån de lutherska teologerna Reinhold Niebuhr, och Ted Peters, bland annat ur 

ett barnperspektiv.
41

  

Kyrkans Tidning (KT) På tidningens hemsida kan man läsa att Kyrkans Tidning är Sveriges 

största kyrkliga tidning. Tidningen startades 1982 och ges, som pappersform, ut med 46 

nummer per år, och utkommer varje torsdag. Den finns både som papperstidning och som 

Kyrkans Tidning Digital. Prenumeranter och läsare är framförallt anställda och 

förtroendevalda i Svenska kyrkan. Kyrkans Tidning ägs av Verbum AB, som är en del i 

mediekoncernen Berling Media AB.
42

 KT har enligt TS-statistiken en upplaga på 27100 

(2014).
43

 Eva Wirén är tf. chefredaktör. Artiklar jag använder för min undersökning är främst 

reportage/intervjuer och följande debatter på dessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
41 Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik (Stockholm Verbum Förlag AB, 2013). 
42 Kyrkans Tidning, http://www.kyrkanstidning.se/info/om-kyrkans-tidning (hämtad 2015-02-02). 
43 Jämfört m. t.ex. Svensk pastoral tidskrift som uppger att de normalt har 1500 i upplaga, och kommer ut två gånger per månad, samt Svensk 

kyrkotidning med en upplaga på ca 1100 exemplar, och utkommer en gång i månaden. Svensk kyrkotidning utgår dock i från att läsekretsen är 

betydligt större, någonstans runt 10 000 personer, eftersom de flesta prenumeranter är församlingar, där de anställda tar del av tidningen. 

http://www.kyrkanstidning.se/info/om-kyrkans-tidning
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Bakgrund 

2. Arvsyndsläran - historisk och teologisk bakgrund och tradition  

Många tar förgivet att läran om arvsynden alltid har funnits, skriver Tatha Wiley i sin bok 

Original Sin. I extremaste fall poneras arvsyndsläran vara en universell övertygelse. Mindre 

överdrivet, men likväl ett vanligt misstag, är antagandet att arvsynden omnämns i Bibeln, 

fortsätter hon. Naturligtvis är ämnet ”synd” framträdande i både Gamla- och Nya testamentet, 

men både bibelforskare och kyrkohistoriker är övertygade om själva arvsyndsidén 

utvecklades först efter nytestamentlig tid, poängterar Wiley. Ett annat missförstånd är att läran 

om arvsynden, är något Augustinus kom på… bara så där.
 44

  

Men varifrån kommer idén om en arvsynd, och varför? Hur blir det en vedertagen lära? I detta 

kapitel ämnar jag återge en historisk beskrivning om hur den ”klassiska arvsyndsläran”, växer 

fram och utvecklas. Detta främst för att ge en större insikt och förståelse av arvsyndsteologins 

bakgrund, anledning och sammanhang. I denna teologhistoriska del, gör uppsatsen inga 

anspråk på att vara ett resultat av en, från min sida, personlig vetenskaplig forskning, utan 

består av en sammanfattning av den kunskap man kan hitta i dogmhistoriska läroböcker. Som 

referensmaterial använder jag mig här främst av: Original Sin av Tatha Wiley, och Teologins 

historia av Bengt Hägglund, men även Stefan Dartmans avhandling: Ett svårtolkat arv.  

2.1  Teologihistorisk utveckling – en kort översikt 
     östkyrkan 

urkyrkan →fornkyrkan →katolska (allmänna) kyrkan →västkyrkan → Romersk-katolska kyrkan  

             lutherska kyrkan  

                  Svenska kyrkan 

Under kristendomens första fyra sekler växer den teologiska tanken om en arvsynd gradvis 

fram i den kristna kyrkans tradition. Fullt utvecklad ger arvsyndsläran en förklaring till 

mänsklighetens universella syndfullhet och vart den har sitt ursprung, såsom i Adam och Evas 

olydnad.
45

 Den behandlar och förklarar också Kristi försoningsverk, kyrkans roll som 

förmedlare av nåd och frälsning, samt dopets sakrament.
46

  

                                                   
44 Tatha Wiley, Original Sin: Origins, Developments, Contemporary Meanings (New York/Mahwah, N.J.: Paulist Press, 2002), 37–38. 
45 Wiley, 13. 
46 Wiley, 56. 
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Urkyrkan: Idén om en arvsynd utvecklas under en lång tid och har en ganska komplicerad 

historia. Man kan hitta spår redan hos de apostoliska fäderna.
47

 Men, klargör Wiley, hos 

dessa tidiga kristna författare benämns ofta den första synden som ”Adams synd”. Vissa 

utelämnar Eva från samtalet, andra beskyller henne ensam för syndafallet. Oavsett vilket, är 

det inte alltid i den tidiga traditionen som referenser till Adams och/eller Evas synd, eller 

uttrycket ”den första synden”, för författarna själva, innebär det som senare kommer att avses 

med begreppet ”ursprungsynd”/”arvsynd”.
48

 

För de tidigaste kristna författarna är det inte syndens ursprung, som är i fokus, utan dödens, 

upplyser Wiley.
49

 Det systematiska tänkandet är vid den här tiden i sin linda, och med 

tankarna på tidens slut som nära föreliggande, sysselsätter man sig inte så mycket med 

systematisk teologi, påpekar Stefan Dartman i sin avhandling. Situationen gynnar ett mer 

praktiskt-etiskt tänkande kring synden.
50

 Döden ter sig som något ont, och man frågor sig: 

Varför skapar Gud människan, om hon ändå ska dö? Om man kan förklara synden som 

skyldig till dödens inträde i skapelsen, något som dessutom mänskligheten är ansvarig för, 

behöver man inte lägga någon skuld på Gud.
51

 Arvsynden som begrepp förekommer inte 

under det första århundradet. Det finns inte heller något som pekar på att arvsyndsfrågan är en 

del av den teologska diskussionen. Trots detta kan man ändå hitta fragment hos de första 

kristna teologerna, uttalanden och funderingar som banar väg för tanken om arvsynd och 

formulerandet av en arvsyndslära.
52

 Man kan alltså ana att det föreligger ett behov av vidare 

teologiska klarlägganden, när de tidiga kyrkofäderna tar vid.  

Fornkyrkan: Hos de tidiga kyrkofäderna kan man se hänvisningar till syndens ursprung, 

referenser till ett fall och till en ärftlighet när det gäller synd. Dock ofta med en annan 

betydelse än vad som senare tillskrivs dessa begrepp i den klassiska traditionen, influerad av 

Augustinus. När så arvsyndstanken på allvar börjar ta form, är den främst ett svar på frågan 

om frälsningen. Det handlar ännu inte i första hand om ondskans förekomst eller karaktär, 

utan om varför alla människor är i behov av Kristi försoning. Arvsynden ger svar; eftersom 

Adam och Eva syndade, är mänskligheten syndfull, och alla behöver därför Kristi försoning. 

Kristus återställer den mänskliga naturen och raserar hindret, som finns mellan människan och 

                                                   
47 De apostoliska fäderna, är en beteckning på ett antal tidiga, några till namnet okända, kristna författare, av vilka det finns skrifter bevarade 

från tiden omkring första århundradet: Bengt Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 5:e uppl. 7:e tryckn.  (Göteborg: 

Församlingsförlaget, 2003), 1. 
48 Wiley, 37. 
49 Wiley, 53. 
50 Stefan Dartman, Ett svårtolkat arv. Nya vägar inom arvsyndsteologin, Opublicerad Licentiatavhandling i Tros- och 

livsåskådningsvetenskap, Vårterminen 1990, Teologiska Institutionen, Uppsala universitet, 123. 
51 Wiley, 53. 
52 Dartman, 56. 
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Gud, det vill säga arvsynden. Den mänskliga naturen blir åter kapabel att söka det goda och 

finna gemenskap med Gud. Arvsynden erbjuder också skälet för kyrkan. Kyrkan förmedlar 

förlåtelse för arvsynden, en förlåtelse som är nödvändig för evig frälsning, genom dess 

förvaltande av sakramenten.
53

 Det börjar nu också diskuteras om den allt vanliga formen av 

dop, barndopets, vara eller icke vara.
54

 

Katolska (allmänna) kyrkan: Det är Augustinus som så småningom fastställer betydelsen av 

arvsynden på 400-talet, och idén införlivas i kyrkans lärotradition genom koncilier på 400- 

och 500-talet, då man antar Augustinus arvsyndsteologi till fördel framför andras, i avsikt att 

försvara sig mot olika teologiska tvister, som råder under denna tid.
55

 Här blir tanke och teori 

en erkänd och bejakad lära. För den Augustinska arvsyndsläran se 2.2. 

Västkyrkan: Under medeltiden när den katolska kyrkan delas i väst och öst, sätter teologerna 

den mänskliga naturen i fokus, och arvsyndens antropologi vidareutvecklas, fortsätter Wiley. 

De medeltida teologernas uppfattning är att den mänskliga naturen, vilken nu självklart ärvs 

från Adam, har skadats i och med den första synden. Det som ärvs är alltså inte den skapade 

naturen, utan en förvrängd natur. De anser, precis som de tidigare kyrkofäderna, att lösningen 

är att finna i ett gudomligt ingripande, och menar att inkarnationen är Guds lösning på 

arvsyndsproblemet. Genom Kristus förmedlas Guds förlåtelse historiskt och universellt i 

kyrkans förvaltande av dopet. I dopet helar och reparerar Guds nåd den skadade naturen. 

Konsekvensen eller straffet för arvsynden, det oordnade begäret (concupiscentia), förblir dock 

permanent i den mänskliga naturen, även om arvsynden i sig är borttagen.
56

  

Den Romersk-katolska kyrkan: Arvsyndsteologin, formad av kyrkofäderna, främst 

Augustinus, och sedermera utvecklad av medeltida teologer, befästs som en kyrkans lära, vid 

konciliet i Trent 1563.
 
Än i dag är det denna tridentska förklaring av arvsynden som utgör den 

Romersk-katolska kyrkans doktrin.
57

 Vi lämnar härmed katolska kyrkan, och den tridentinska 

arvsyndsläran. 

Den Lutherska kyrkan: Arvsyndsläran bestyrks också som en central sanning i den kristna 

tron, av både Martin Luther och av andra reformatorer, avslutar Wiley.
58

 Den lutherska 

kyrkans tolkning av arvsynden sammanfattas i Den Augsburgska bekännelsen 1530, och 

                                                   
53 Wiley, 6. 
54 Wiley, 42. 
55 Wiley, 37–38. 
56 Wiley, 5. 
57 Wiley, 6. 
58 Wiley, 6. 
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förklaras och kommenteras sedan även i Konkordieboken 1580. För Luthers syn på arvsynden 

se 2.3. 

Svenska kyrkan: En evangelisk-luthersk bekännelse antas definitivt vid Uppsala möte 1593. 

Bekännelsen är sammanfattad i de ekumeniska trosbekännelserna från fornkyrkan: den 

apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade 

augsburgska bekännelsen från år 1530. År 2000 fastställs bekännelsen i Kyrkoordning för 

Svenska kyrkan.
59

 Således håller Svenska kyrkan fortfarande fast vid både att det finns en 

arvsynd, och att den ska tolkas utifrån den lutherska arvsyndsläran. 

Som redan nämnts, svarar Avsynden på en rad frågor inom den kristna teologin. Den 

tillhandahåller också en grundläggande komponent till en Kristen teodicé.
60

 Genom att 

lokalisera ondskans ursprung i människan, istället för att förankra den i en gudomlig princip, 

eller i den materiella världen, löser man dilemmat med en god Gud och det faktum att 

ondskan existerar.
61

 

2.2   Augustinus och den klassiska arvsyndsläran 

Augustinus av Hippo (354–430) kan med rätta anses vara arvsyndens viktigaste uttolkare. 

Genom att slå fast betydelsen av de grundläggande villkoren för arvsyndsläran, slipade han 

till det som börjat som en kristen idé, bland de tidiga biskoparna och teologerna, under den 

kristna kyrkans första fyra århundraden.
62

 Augustinus lära om arvsynden har alltsedan 

Konciliet i Karthago (411–418) varit en teologisk modell för att förklara varifrån mänsklig 

synd och ondska kommer.
63

 Augustinus gör en åtskillnad mellan arvsynden som en händelse, 

med utgångspunkt i berättelsen om Adam och Eva, och som ett tillstånd, orsakat av 

överföringen av Adam och Evas synd till alla människor, denna åtskillnad lever fortfarande 

kvar i dagens tradering av arvsyndsläran.
64

 

Augustinus utgår i sin arvsyndslära från berättelsen om Adam och Eva i paradiset, 1 Mos 3, 

som han förutsätter är en historisk händelse.
65

 Han tänker sig att Adam och Eva från början 

äger en total frihet i paradiset. Inte på grund av sin natur, utan för att de får hjälp av nåden. De 

är inte bara fria i sitt handlande, utan har också förmågan att välja mellan gott och ont. I denna 

                                                   
59  Svenska kyrkan, Kyrkoordning 2015, 4–5. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen (Hämtad 2015–10–21). 
60 Teodicé, försöket att försvara och rättfärdiga Gud, resp. världsordningen, med hänsyn till det i världen förekommande onda el. 

normvidriga: Svensk uppslagsbok, (1936) ”Teodicé”, 738. 
61 Wiley, 6. 
62 Wiley, 37, 56. 
63 Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset: arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik (Stockholm: Verbum Förlag AB, 2013), 52. 
64 Wiley, 5. 
65 Wiley, 62. 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
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frihet ligger också möjligheten till fall. Den första synden orsakas av den fria viljan, som i och 

med fallet blir korrumperad och därmed förändrar den mänskliga naturen för all framtid. 

Själva fallet sker när människorna i övermod vänder sig bort ifrån Gud och istället siktar in 

sig mot det onda. Nådens gåva går förlorad och därmed friheten att välja det goda. Människan 

blir insnärjd i begärets garn, och viljan och förnuftet råder inte längre över begäret.
66

  

Augustinus beskriver också med sin arvsyndslära synden som ett tillstånd. Det handlar inte 

om enstaka handlingar, utan ett verkligt fördärv i form av viljans bortvändhet från Gud. Den 

onda viljeriktningen yttrar sig som ett okontrollbart begär (concupiscentia), men den första 

synden är också ett brott, som medför en skuld inför Gud. Detta är ett tillstånd som människan 

på egen hand inte kan komma ur. Även om hon då och då lyckas övervinna begäret, förblir 

viljeriktningen den samma. Det är inte Gud utan det jordiska som nu ytterst är viljans mål. I 

sitt tillstånd som fallen har människan en starkt begränsad frihet. Augustinus förnekar inte att 

människan kan handla fritt och utföra goda handlingar, men den förvända viljans 

nödvändighet att synda, innebär ändå att handlingarna slutligen leder till fördärv. 
67

 

Både skulden och fördärvet, det vill säga den onda begärelsen, överförs enligt Augustinus helt 

logiskt från släktled till släktled via den naturliga fortplantningen. Alla har del av Adams 

olydnad, han är mänsklighetens överhuvud, och alla hans efterkommande bildar i honom en 

enhet. Detta innebär att varje människa av naturen är född syndare, vi är bärare av en arvsynd. 

Arvsynden hos den enskilde beror alltså inte på några viljebeslut eller viljehandlingar. 

Skuldtillståndet som nedärvs gör människan värd att förkastas av Gud.
68

 

Eftersom viljan har blivit insnärjd i det onda, måste den befrias, vilket sker genom Guds nåd. 

Människan blir rättfärdiggjord när Guds nåd ger viljan förmågan att göra gott, och i 

samverkan även vilja det goda. Syndens borttagande, hör för Augustinus ihop med dopets 

sakrament. I dopet upphävs skuldtillståndet och arvsynden räknas inte längre såsom synd.
69

 

Slutsatsen blir att odöpta barn [och vuxna] är utlämnade till fördömelsen.
70

 Människan är i 

ständigt behov av Guds förlåtelse, men de synder som begås efter dopet, beskriver Augustinus 

som ”ursäktliga”. Dessa är konsekvenser av det begär, concupiscentia, vilket finns kvar hos 

människan även efter dopet, och innebär en oförmåga att låta bli att synda.
71

 : 

Here lies the necessity that each man should be born again, that he 

might be freed from the sin in which he was born. For the sins 

                                                   
66 Hägglund, 116. 
67 Hägglund, 117–118. 
68 Bengt Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 5:e uppl. 7:e tryckn. (Göteborg: Församlingsförlaget, 2003), 115–118. 
69 Grantén, 51. 
70 Hägglund, 118. 
71 Grantén, 51. 
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committed afterwards can be cured by penitence, as we see is the 

case after baptism.
72

 

Augustinus ser synden som en fångenskap, en dödlig sjukdom, vilken nåden befriar och helar 

till liv. Synden inför kaos i Guds välordnade universum och påverkar inte bara individer, utan 

också relationer.
73

 Det onda beskriver han, som frånvaron av det goda, med andra ord, 

avsaknaden av Guds gemenskap: ”What is called evil in the universe is but the absence of 

good”.
74

 

Augustinus teologiska antropologi kan ses som en framställning av människans status i 

förhållande till Gud, men som också har sin motsvarighet i Guds verkställande av sin 

frälsningsplan enligt en frälsningsordning. Människan är först och främst skapad, rationell och 

moralisk efter Guds avbild, med ett förnuft som ska råda över begäret, och befinner sig då i ett 

”före fallet- tillstånd”. Sedan är hon fallen, fången i ett ”efter fallet-tillstånd” oförmögen att 

vända sig i riktning mot Gud. Ofri att välja, och att göra gott. Därefter som frälst befinner sig 

människan i ett ” efter omvändelsen- tillstånd” där nåden verkar förlåtelse och förnyelse. Den 

emot världen riktade viljan, vänds i riktning mot Gud. Människans förmåga till det goda 

återställs. Denna frihet, att välja det goda, tar bara sin början så länge det jordiska livet varar. 

Slutligen som fulländad är människan i gemenskap med Gud och befinner sig i ett högre 

tillstånd som kulminerar i den totala oförmågan att synda.
75

 

2.3  Luther och arvsynden 

Luthers förståelse för arvsynd bryter med den, under medeltiden, dominerande skolastikens 

tankesystem. Den teologiska traditionen innebar att man skilde mellan två förhållanden: 

ursprungssynden och det okontrollerade begäret (concupiscentia). Dessa slår Luther ihop till 

ett. Dessutom tar han ett steg längre än Augustinus, när han förklarar begärelsen för en verklig 

synd, även efter dopet. Traditionellt förläts alla synder i dopet. Begärelsen som alltid hade 

setts som en effekt och ett straff för ursprungssynden, blev nu en synd i sig. Luther menade att 

människan inte blev rättfärdigad av Gud, för att hon var utan synd, utan för att Gud betraktar 

henne rättfärdig. Det är vad som ligger i Luthers berömda och paradoxala uttryck: ”samtidigt 

rättfärdig, samtidigt syndare”. Luther tänker på synden i relationstermer. Människans relation 

med Skaparen är bruten. Med den av Adam och Eva ärvda syndfulleten, föds var och en med 

en vilja som är totalt tvingad att vända sig bort från Gud. Arvsynden är för Luther lika med 

                                                   
72 Augustinus, Enchiridion on Faith, Hope, and Love (Washington D.C.: Gateway Editions, 1996), 56. 
73 Grantén, Utanför paradiset, 52. 
74 Augustinus, 11. 
75 Hägglund, 115–119. 
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den oemotståndliga böjelsen att vända sig bort från Gud, i riktning mot det onda, som även 

döpta erfar under hela livet. Han pratar om hur människan är inkrökt i sig själv.
76

 För Luther 

är arvsynden inte i första hand ett moraliskt eller ett ontologiskt problem, utan ett religiöst. 

Det han främst ser i Adams olydnad, är den typiska synden: brist på tro och tillit till Gud.
 77

 

Hur den lutherska arvsyndsläran utformas får presentationen av bekännelseskrifterna visa. För 

att påtala att den inte följer i skolastikens fotspår, utan går tillbaka på Augustinus ”klassiska 

arvsyndslära”, kallas den ibland för den augustinsk-lutherska arvsyndsläran.  
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Undersökningsdel 

3. Svenska kyrkans bekännelseskrifter – om arvsynden 

– Hur beskrivs arvsynden och hur är inställning till arvsyndsläran i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter? 

– Vilka likheter och skillnader finns mellan ”de äldre texterna”? 

I följande kapitel redogör jag för hur arvsyden beskrivs i sex texter ur Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter: ”Den augsburgska bekännelsen”, ”Den augsburgska bekännelsens 

apologi”, ”Schmalkaldiska artiklarna”, ”Luthers lilla” och ”stora katekes” samt 

Konkordieformeln. Det är viktigt att komma ihåg att dessa bekännelseskrifter svarar på sin 

tids frågor, utifrån ett visst sammanhang. Anledningen till deras upphov, och i vilken kontext 

skrifterna i sin helhet skrevs, sammanfattar jag under 1.4. Jag avslutar kapitlet med en 

jämförelse texterna sinsemellan. 

3.1 Den augsburgska bekännelsen (Augustana) – Artikel II & XIX 

 
Om arvsynden: I Augsburgska bekännelsen beskrivs arvsynden som en ärftlig sjukdom. En 

sjukdom som alla människor sedan Adams fall föds med, i alla fall de som föds på ett 

naturligt sätt. Sjukdomens symtom är avsaknaden av gudsfruktan och brist på tillit till Gud. I 

dess ställe skapas en längtan efter det som är ont. Dessa symtom kallas med ett annat ord: 

synd. Det poängteras att detta är en verklig, ärftlig och allvarlig åkomma. Synden leder till 

fördömelse och evig död för alla, ingen är immun. Men det finns ett botemedel, nämligen att 

födas på nytt genom dopet och den helige Ande.
78

  Det understrycks också i bekännelsen att 

även om det är ”… Gud [som] skapar och uppehåller [den mänskliga] naturen, ligger likväl 

orsaken till synden i de ondas, d.v.s. djävlarnas och de ogudaktigas vilja, …”
79

 Gud ligger 

alltså inte bakom eller orsakar någon form av synd, enligt texten.  

 

3.2 Den augsburgska bekännelsens apologi – Artikel II & XIX 

Om arvsynden: Melanchton hävdar i Augsburgska bekännelsens apologi att alla, inte bara 

föds, utan även avlas i synd. Ända från moderlivet är människan full av ond begärelse och 

                                                   
78 Philipp Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsen” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6:e uppl. 2:a  tryckn. Red. Hjalmar Lindroth 

(Stockholm: Verbum Förlag AB, 2010), 57. 
79 Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsen”, 63. 
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böjelse. Människans natur är således fördärvad och syndig från födseln, vilket innebär att 

både förmågan och möjligheten att frukta Gud saknas, det samma gäller kapaciteten att 

förtrösta på Gud. Det handlar alltså inte bara om att människan inte vill, utan att det faktiskt är 

totalt omöjligt att ha sann gudsfruktan och gudsförtröstan. Melanchton poängterar att när man 

från reformatorernas sida talar om den onda begärelsen, det som av påvekyrkan kallas 

concupiscentia, så avser man inte bara gärningar och konsekvenser, utan även den mänskliga 

naturens ständiga onda böjelse. Det är denna onda begärelse och böjelse som i Augsburgska 

bekännelsen benämns som en ärftlig sjukdom, förklarar han. Arvsynden medför dock även 

andra brister hos människan, som till exempel: okunnighet om Gud och oförmåga att älska 

Gud. Människan saknar helt enkelt kännedom om Gud. Melanchton påpekar att dessa brister: 

frånvaron av sann gudsfruktan, sann gudsförtröstan, sann gudskännedom och sann gudskärlek 

bryter mot dekalogens första tavla (det första av tio Guds bud). Men det handlar inte bara om 

en brist, utan ett fördärvat tillstånd. Det är inte endast bristen i sig utan förmågan och 

möjligheten att återställa balansen som gått förlorad.
80

 Melanchton menar att protestanterna 

delar sina motståndares beskrivning av arvsynden, det vill säga att arvsynden är avsaknaden 

av den ursprungliga fullkomligheten, eller med andra ord, den ursprungliga rättfärdigheten, 

vilken istället har ersatts av den onda begärelsen, detta också i enlighet med vad både 

Augustinus och Thomas av Aquino lär. Men han anklagar sina motståndare för en alltför 

lättvindig förståelse av denna beskrivning och dess innebörd. Frånvaron av den ursprungliga 

rättfärdigheten är betydligt allvarligare enligt den protestantiska förståelsen.
81

  Att påstå att 

den onda begärelsen är ett straff men inte någon synd, menar Melanchton, är något Luther 

verkligen ställer sig emot. Både bristen och den onda begärelsen är på samma gång straff och 

synd. Den mänskliga naturen hålls fången av djävulen, som lurar den till ogudaktigheter. Utan 

Kristi bistånd kan man varken besegra djävulen eller ta sig ur slaveriet. Och här behöver man 

bara titta på världshistorien, menar Melanchton, så ser man tydligt hur stor makt djävulen 

besitter.
82

 I dopet borttages arvsyndens skuld (reatus) och synden förlåtes. Begäret finns dock 

kvar, men genom dopet mottages den helige Ande som sakta men säkert dödar den onda 

begärelsen och bringar en ny riktning i mäniskohjärtat.
83

 Det är mycket viktigt och 

nödvändigt, enligt Melanchton, att ha en rätt kunskap om arvsynden: ”Ty icke kunna vi förstå 

storheten av Kristi nåd, om vi icke känna vårt fördärv”.
84

 Återigen betonas att Gud, som 

                                                   
80 Philipp Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsens apologi” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6:e uppl. 2:a  tryckn. Red. Hjalmar 
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81 Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsens apologi”, 98–100. 
82 Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsens apologi”, 101–102. 
83 Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsens apologi”, 100–101. 
84 Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsens apologi”, 103. 
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skapat hela naturen och uppehåller allt, likväl inte är orsaken till synden. Orsaken är däremot 

den, från Gud, bortvändande viljan hos djävulen och människorna.
85

  

3.3 Schmalkaldiska artiklarna – Tredje delen: artikel I  

I tredje delen av Schmalkaldiska artiklarna under rubriken, ”Om synden”, förklarar Luther 

arvsynden såsom Adams olydnad och dess konsekvens. Konsekvensen är att alla mäniskor 

genom denna olydnad har blivit syndare, och därmed också utlämnade till djävulen och 

döden. Han hänvisar till Rom 5:12, där Paulus skriver: ”Genom en enda människa [Adam] 

kom synden in i världen, och genom synden döden, och så nådde döden alla människor därför 

att de alla syndade.” Arvsynden, som Luther här även kallar ursprungs- eller huvudsynd, 

menar han, är så djupt rotad i människans natur att vi inte själva kan se eller förstå den, och 

förutom att den innebär död och ofrånkomlig påverkan av det onda, leder arvsynden dessutom 

till de onda gärningar som i Tio Guds bud är förbjudna. Endast med hjälp av den helige Ande 

får människan vars egen kraft är skadad och fördärvad, hjälp att älska Gud, sin nästa och sig 

själv samt att hålla Guds bud.
86

 

3.4 Luthers lilla katekes 

Luther nämner inte arvsynden varken i Lilla eller Stora katekesen, men poängterar syndens 

påtaglighet i det vardagliga livet. I Luthers lilla katekes framhåller Luther att alla ständigt 

utsätts för frestelse att synda, men understryker att det aldrig är Gud som frestar. Han betonar 

att varje enskild människa faktiskt syndar dagligen på ett eller annat sätt, och därför är i 

kontinuerligt behov av både förlåtelse och beskydd från Gud.
87

 Förutsättningen är dock att 

men inser och erkänner sin synd. Det kan ske antingen genom att be Herrens bön, eller genom 

att bikten. I bönen bekänns alla synder, även omedvetna, med formuleringen: ”förlåt oss våra 

skulder” I bikten bekänner man synder man är medveten om och vilka tynger ens hjärta. I 

båda fallen gäller det att ha en fast tro på att Gud förlåter.
88

 Samma princip gäller för dopet 

där alla som sätter sin tilltro till Gud får ta emot Guds förlåtelse. Det är själva förlitandet på 

Guds ord och löfte, som således räddar ifrån och bliver döpt, han skall bliva frälst; men den 

som icke tror, han skall bliva fördömd”.
89

 Dessa ord känns igen från Mark 16:16, enligt 1917 

                                                   
85 Melanchton, ”Den Augsburgska bekännelsens apologi”, 239. 
86 Martin Luther, ”Schmalkaldiska artiklarna” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6:e uppl. 2:a tryckn. Red. Hjalmar Lindroth (Stockholm: 
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87 Martin Luther, ”Luthers lilla katekes ” i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6:e uppl. 2:a tryckn. Red. Hjalmar Lindroth (Stockholm: 

Verbum Förlag AB, 2010), 368–369. 
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års översättning. Men vad betyder det att bli frälst eller fördömd? både djävulen och döden.
90

 

För säkerhets skull klargör Luther vilka specifika ord och löften det handlar om i dopet, 

nämligen: ” Den som tror  

3.5 Luthers stora katekes 

I Stora katekesen vidgas och fördjupas diskussionen och Luther förtydligar sina tankar och 

påståenden. Han förklarar till exempel skillnaden mellan frälsning och fördömelse: frälsning 

innebär evig välsignelse, lycka och salighet, medan fördömelse innebär evig vrede, olycka 

och hjärtats förtvivlan”.
91

 Innebörden av salighet redogör han i sin tur som befrielse från 

synder, död och djävul, att få evigt liv och inträde till Kristi rike.
92

  Att ett liv som kristen 

innebär en ständig kamp mot synd och mot djävulen, markeras ytterligare. Det gäller att vara 

på sin vakt. Att vara döpt är ingen anledning till att luta sig tillbaka och slappna av. Alla 

syndar varje dag.
93

 Luther påminner också om att ingen undgår frestelse, men att det är 

skillnad mellan att utsättas för frestelser och att ge vika och följa dessa.
94

 (I den svenska 

översättningen av Luthers stora katekes används här ordet anfäktelser som synonym till 

frestelser, ett ordval som enligt min mening tydligt beskriver vad Luther vill uttrycka, det vill 

säga att det inte är enkelt att stå emot frestelser, utan en verklig kamp där man måste bekämpa 

och slå frestelser ifrån sig.) Luther förklarar att frestelse kan ansätta oss från tre olika håll: 

från oss själva, från världen vi befinner oss i och sist men inte minst från djävulen som lägger 

ved på elden och sporrar de andra två. Vi själva, ”vårt kött”, är trots att vi mottagit och tror på 

Guds ord i sig självt lättjefullt och hågat till det onda, menar Luther. (Luther själv tycker att 

uttrycket ”vårt kött” är lite missvisande eftersom kött för hans tankar till slaktarbodar.
95

) 

Dessutom drar vi ner och påverkar varandra negativt. Världen är förvänd och ond, fylld med 

egoism och avundsjuka och driver oss till synd,
96

 och ”[djävulen] vilar varken dag eller natt, 

…”
97

 När det kommer till köttet nämner Luther ”den gamle Adam”, som vi ständigt måste 

dras med, och förklarar vad som menas med ”den gamle Adam” eller ”den gamla 

människan”, och vad som händer i dopet: 
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Hon [Människan]är den, som är oss medfödd från Adam, hon är 

fallen för vrede, hat, avund, okyskhet, girighet, lättja, högfärd, otro; 

hon är behäftad med allehanda laster och har av naturen intet gott i 

sig. När vi nu komma i Kristi rike, bör sådant dagligen avtaga, så 

att vi bliva ständigt mera milda, tåliga och saktmodiga samt allt 

mer dämpa otro, girighet, hat, avund och högfärd.
98

 

Luther beskriver dopet som ett ovärderligt läkemedel, vilket utan kostnad levereras vid var 

och ens dörr, för alla att tillgå.
99

 Dopet dämpar och tar bort synden, samt stärker ”den nya 

människan”, vilket behövs då den gamla människan i samstämmighet med sin natur 

oupphörligen gör sig gällande och tar över.
 100

 ”Var någon i fjol högfärdig och girig, så är han 

i år ännu mycket girigare och mer högfärdig, … odygder växer och tilltager…”, skriver 

Luther.
101

 Dopet är ett sakrament som man alltså bör leva i varje dag, så att ”den gamla 

människan” avtar mer och mer tills den är totalt besegrad. Här kan boten vara ett hjälpmedel 

eller en öppen dörr om man skulle avfalla och synda.
102

 Luther kommenterar dock att ett litet 

barn inte har några speciella odygder, utan det är något som kommer med åldern, och då visar 

sig de riktiga synderna.
103

 

Luther gör också klart att människan skapades av Gud som gav henne allsköns gott. Tyvärr 

kom djävulen och förde in människan i olydnad, synd, död och all möjlig ondska, så att hon 

hamnat i onåd och under Guds vrede, dömd till evig död, precis som hon förtjänat. Inte förrän 

Guds son förbarmade sig och kom till jorden för att hjälpa mänskligheten, fanns det någon 

chans för någon tröst eller hjälp.
104

 Men nu genom Kristus, den helige Ande och Guds ord i 

kyrkans sammanslutning kan, trots att ingen är utan synd, arbetet börja mot ett evigt liv i en 

ny odödlig kropp befriad från allt ont och all synd.
105

 

Luther tar i Stora katekesen också upp och framhåller äktenskapet. Han ser det som ett 

gudomligt stånd, där Guds skapande av man och kvinna såsom olika har ett klart syfte, 

nämligen att de ska motsvara varandra, vara fruktsamma och föda barn som de tillsammans 

ska försörja och uppfostra till Guds ära. Genom barnen kan kunskapen om Gud öka, vilket då 

innebär att ondskan och djävulen motarbetas. Äktenskapet är inte bara till för vissa, utan för 

alla och, enligt Guds vilja, platsen för sexualakten.
106
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Avslutningsvis; Luther framhärdar hur oerhört viktigt det är att som kristen be Gud om både 

förlåtelse och beskydd: ”Ty det skola vi veta, att allt vårt skydd och beskärm utgöres av bönen 

allena”.
107

 Kort sagt, om inte Gud understödjer och beskyddar går ingen säker för djävulen, 

och det finns inget annat råd än att be.
108

 Utan Guds förlåtelse går man under.
109

  

3.6 Konkordieformeln – Epitome: artikel I & Solida Declaratio: artikel I 

”Om Arvsynden”, är den första artikeln som tas upp i Konkordieformeln.   

Inledningsvis ställs frågan huruvida arvsynden är identisk med människans fördärvade natur, 

substans och väsen. Är den kanske det samma som den förnuftiga själen? Eller finns det 

fortfarande efter fallet (som enligt Kf:s författare beskrivs i 1 Mos 3), något som skiljer 

människans natur, substans, väsen, kropp och själ från arvsynden? Som svar hävdar man att 

det finns en åtskillnad, inte bara innan fallet utan även efter. Man poängterar att denna 

åtskillnad är stor, och jämför den med skillnaden mellan Guds verk och djävulens.
110

 Det är 

av största vikt att upprätthålla denna åtskillnad, att anse att den fördärvade människonaturen 

är identisk med arvsynden, strider mot den kristna tron på flera punkter, vilket författarna 

anstränger sig för att förklara. Till sin hjälp tar man de kristna fyra huvudartiklarna: 

skapelsen, återlösningen (frälsningen), helgelsen och uppståndelsen. Till exempel tron på Gud 

som skapare och att Guds skapelse är god, förbjuder en sådan slutsats som att arvsynden 

skulle vara ett och samma som mäniskans natur, substans och så vidare. Gud skapade ju inte 

bara Adam och Eva, utan är människans skapare även efter fallet. Om arvsynden vore identisk 

med den mänskliga naturen, skulle det innebära; antingen att Gud som naturens skapare också 

vore skapare av synden, eller att djävulen som är orsaken till synden även vore skapare av den 

mänskliga naturen. Detta avvisas med det bestämdaste av författarna, arvsynden är inte Guds 

skapelse eller verk, utan djävulens, och Gud är människans skapare både före och efter 

fallet.
111

 Författarna konstaterar: 

… naturen är fördärvad och våra tankar, ord och gärningar äro 

onda, det är från början ett verk av satan, som genom synden har 

fördärvat Guds verk i Adam. Och detta fördärvade verk går i arv på 

oss.
112
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Det framhålls att arvsynden är en allvarlig och förskräcklig arvsjukdom som inte bör 

förringas. Arvsynden fortplantas tillsammans med naturen vid den fysiska sexakten och 

genom födelsen, till följd av syndig säd. Arvsynden är ett fördärv i människans natur, så djupt 

att ingenting friskt eller ofördärvat blivit kvar varken i hennes kropp eller själ, inte heller i 

hennes yttre eller inre krafter. Den bör framför allt betraktas och erkännas som synd, och då 

den är roten och källan till all verksynd, skulle man med ett lämpligare ord kunna kalla den 

för huvudsynden. Hela naturen är fördärvad och människan är genom arvsynden andligen död 

inför Gud och hennes krafter är döda och kan inte göra något gott.
113

 Hur stor denna skada är 

kan man inte greppa med förnuftet och det är endast Gud som kan skilja själva naturen från 

detta fördärv.
114

 Med hänvisning till Augsburgska bekännelsen sammanfattar författarna vad 

denna arvskada, det vill säga arvsynden, innebär i fem huvudpunkter: 1) Den är skuld till att 

vi alla är i onåd hos Gud, tack vare Adams och Evas olydnad. 2) Arvskadan är en total brist på 

eller avsaknad av den gudslikhet, som människan i begynnelsen skapats med, och en 

oförmåga till att i ett andligt sammanhang inleda eller fullfölja något gott. 3) Kort sagt så har 

arvsrättfärdigheten ersatts av arvsynden, ett medfött ont naturtillstånd som ärvs och innebär 

”ond lust och böjelse”, människan är vänd mot Gud och Guds bud. Man använder sig av 

orden ”stämda tvärt emot Gud”. Vilket, jag tycker, väl beskriver vad men vill få fram; hur 

mycket ett ostämt instrument än försöker hitta rätt ton, hamnar det inte i samklang, utan spelar 

falskt och det blir disharmoni. 4) Straffet, som också ärvs, är: död, evig fördömelse, andligt 

och kroppsligt elände och slaveri under djävulen. 5) Arvskadan är så total och fruktansvärd att 

det endast är för Kristi skull som arvsynden hos de döpta och troende kan döljas inför Gud 

och förlåtas. Den mänskliga naturen som förstörts med arvsynden kan endast bli hel och frisk 

genom pånyttfödelse och förnyelse i och genom helig Ande, något som kan påbörjas i livet på 

jorden, men fulländas först efter döden.
115

 Man förkastar och avfärdar, vad man anser vara 

antingen pelagianska eller manikeiska villfarelser. Genomgående läggs det lite mer krut på att 

fördöma manikeismen än pelagianismen. Men det är en svår balansgång för författarna. Man 

försöker att framställa arvsynden så förödande som möjligt, utan att riskera ett likhetstecken 

mellan den mänskliga substansen och arvsynden.  

Mot pelagianism:  

Att arvsynden endast skulle vara en skuld som man fallit offer för genom någon annans brott, 

inte den egna naturens fördärv.  

                                                   
113 ”Konkordieformeln”, 502, 548, 557. 
114 ”Konkordieformeln”, 502. 
115 ”Konkordieformeln”, 548–549. 
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Att lusten och böjelsen att göra ont inte skulle vara synd, utan en av Gud skapad naturlig 

mänsklig egenskap, eller att själva arvsskadan inte skulle vara synd.  

Att den mänskliga naturen också efter fallet skulle vara ofördärvad och fullkomlig.  

Att arvsynden skulle vara som en utanpåliggande brist eller defekt, eller en obetydlig fläck 

som går att tvätta bort från den mänskliga naturen, vars goda krafter inte alls saknas utan bara 

hindras. Eller att naturen visserligen blivit försvagad och kanske en aning skadad, men ändå 

inte till fullo förlorat allt gott.
116

 

Mot manikeismen:  

Att arvsynden skulle vara något självständigt och substantiellt som djävulen ingjutit och 

blandat med den mänskliga naturen.  

Att det inte är människan som i själva verket syndar på grund av sin medfödda arvsynd, utan 

det som syndar är något annat och främmande i människan. Vilket skulle medföra att det 

endast är arvsynden i sig själv som Gud kan anklaga.  

Att arvsynden skulle vara identisk med mänskans natur, substans, och väsen, så att ingen 

åtskillnad skulle kunna tänkas efter fallet.
117

 

3.7 Sammanfattning av de äldre texterna 

Arvsynden, även kallad huvudsynd, startade med Adams olydnad, och orsakas av djävulens 

och människans från Gud bortvända vilja. Den beskrivs som en svår sjukdom som sedan 

Adam går i arv. Men också som ett tillstånd i fångenskap i och av det onda. Arvsynden vållar 

avsaknad av gudsfruktan, tillit och kärlek till Gud samt kunskap om Gud. Människan varken 

vill eller kan följa det första av Guds bud. Arvsynden visar sig som ett begär, en längtan efter 

ont, vilket leder till att människan bryter även mot de övriga buden. Allt detta ger skuld samt 

leder till [andlig] död. Människan är Guds goda skapelse vars natur har blivit fördärvad av 

djävulen. Tack vare Guds uppenbarelse i Kristus kan människan bli fri från skulden, och 

förlåten inför Gud i dopet. Detta genom Guds ord och den helige Andes kraft. Människan 

befinner sig fortfarande i ett tillstånd där ondskan härskar, och hennes natur är fortfarande 

skadad, men med den helige Andes kraft och kärlek kan hon bygga upp en motståndskraft och 

vända sig i riktning mot Gud istället för mot det onda, så att arvsyndens konsekvenser avtar 

mer och mer. En pånyttfödelse och förnyelse kan påbörjas, men kommer inte att vara avslutad 

förrän efter döden. 

                                                   
116 ”Konkordieformeln”, 502–503, 550. 
117 ”Konkordieformeln”, 502–503, 551–552. 
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3.7.1 Likheter och skillnader mellan de äldre texterna 

Texterna i SKB är väldigt lika i sina beskrivningar av arvsynden, vilket ju är ganska naturligt. 

De ingår i samma textsamling, med syfte att uttrycka och förklara en och samma bekännelse. 

Det vore underligt om man fann direkta motsättningar eller större avvikelser. De skillnader 

man kan uppleva mellan texterna ligger främst i vad man där i väljer att betona och belysa. I 

katekeserna som har ett mjukare språk och mildare framtoning, förklaras arvsynden indirekt, 

utan att nämnas vid namn. Det är mer arvsyndens konsekvenser än själva arvsynden som 

beskrivs. Det vill säga hur det är att leva som syndare i en värld full av synd, döpt som odöpt. 

Det är trots denna nedslående insikt att alla syndar, är det inte utan att de ändå har lite av en 

uppmuntrande och hoppfull ton. Det gör inte dessa texter mindre angelägna om syndens 

allvar, eller om det mänskliga behovet av Guds hjälp att ta sig ur sitt syndiga tillstånd. 

Exempel på likheter och skillnader:  

Man talar om dopet som lösning på arvsynden i alla texter förutom i Schmalkaldiska 

artiklarna, där dop inte nämns i den granskade texten. 

Att arvsynden medför att människan känner skuld inför Gud nämns i Apologin och 

katekeserna, men inte i övriga texter. 

Att arvsynden har med den mänskliga naturen att göra framgår av Apologin, Schmalkaldiska 

artiklarna och framför allt i Konkordieformeln, som verkligen belyser hur människans natur 

påverkats av arvsynden, men diskuteras inte i de andra texterna. 

Man skulle kunna tolka Melanchtons betoning på att alla avlas i synd, som om han menar att 

själva fortplantningen eller sexualakten är synd, vilket då skulle vara lite motsägelsefullt till 

Luthers uppmuntran till äktenskap och barnaavlande. 

Att synden blir tydligare med åldern är det bara Luther i sin stora katekes som nämner. Men 

överlag uttrycker texterna detsamma. De tar arvsynden och dess konsekvenser på största 

allvar.  
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4. Resonemang inom Svenska kyrkan under perioden 2000–2015 

– Vilka resonemang förs inom Svenska kyrkan under perioden 2000–2015 kring 

arvsyndsläran? 

– Hur beskriver ”de nya texterna” arvsynden, och hur är inställningen till arvsyndsläran i 

dessa? 

I följande kapitel redogör jag för olika resonemang inom Svenska kyrkan kring arvsyndsläran 

under tidsperioden 2000–2015. Kapitlet avslutas med en jämförelse texterna sinsemellan. 

 

4.1 Svenska kyrkans hemsida (i dag) 

På Svenska kyrkans hemsida finner man en text i menyn för: Tro och andlighet, rubriken: 

Synd, skuld och förlåtelse. Ordet Arvsynd nämns inte här, varken i rubriken eller i själva 

texten, men däremot bristen och brustenheten både hos oss själva och i världen i övrigt. Man 

hänvisar också till 1 Mos 3, där Bibeln, enligt hemsidans anonyma författare, berättar om hur 

människans ursprungliga tillit till Gud upphör när hon vill sätta sig själv i Guds ställe. Det 

poängteras att berättelsen inte bara visar på hur relationen till Gud bryts utan även 

förhållandet människor emellan, och att Gud frågar: – Var är du? (1Mos 4:2–9, Bibel 2000) 

Även Martin Luthers uttryck för synd som ett tillstånd där människan är ”inkrökt i sig själv”, 

lyfts fram i texten, och förklars med: om allt kretsar runt en själv och ens eget blir följden 

främlingskap till andra människor och allt annat levande. Det betonas att i kristen tro är livet 

något gott, jorden är något att vara rädd om och människan är unik, skapad för att älska. Trots 

detta finns den mänskliga erfarenheten av en dubbeltydig tillvaro. Gott och ont existerar sida 

vid sida. Synd, skuld och förlåtelse är alltid på tapeten. I kristen tro, upplyser skribenten oss, 

är det centralt att medge synd, brister och brustenhet inom oss själva, men också i världen. 

Först när man ser och förstår att det finns det som inte är varken bra eller gott, finns möjlighet 

till ansvar, och något nytt kan komma till stånd. Kristen tro handlar också om en Gud som vill 

kännas vid den mänskliga tillvaron av brister, och förlåta dessa. Det vill säga ge allt skapat en 

ny start och nytt förtroende. Detta, menar textförfattaren, är ett tecken på att Gud hela tiden 

skapar.
118

 

                                                   
118 ”Synd, skuld och förlåtelse” www.svenskakyrkan.se (hämtad 2015-12-04). 

http://www.svenskakyrkan.se/
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4.2 Biskoparna (2011) 

I ett biskopsbrev från 2011, Leva i dopet, ställer man sig frågan: – Vad säger dopet oss om 

synd och arvsynd?
 119

 Det klargörs i brevet att synden inte är biologisk, men likafullt en högst 

påtaglig företeelse, som alla förr eller senare får erfara. Synden beskrivs som en tillvarons 

brustenhet. Man framställer människan med hjälp av Martin Luthers egenmyntade uttryck 

”samtidigt syndare och rättfärdig”. Det är denna erfarenhet av dubbelhet och inre motsättning 

som fått nedslag i arvsyndsläran, förklarar författarna. Denna tvehågsenhet som präglar hela 

mänskligheten, är något som inverkar på oss från den stund vi föds, genom andra människors 

förtjänster och misslyckanden. Ser man det från detta perspektiv, menar de, är även det lilla 

barnet utsatt för, och här använder man sig av formuleringen, ”mörkrets makt”.
120

 En vanlig 

traditionell metafor för arvsynd, enligt Wiley.
121

 Även småbarn är så sett offer för ”världens 

bortvändhet”.  Tidigare i brevet har man utkristalliserat nio olika dopmotiv, och man hänvisar 

nu till det första av dessa: Dopet är att dö och uppstå med Kristus. Man menar att denna tanke 

är ett sätt att hantera synd som på sätt och vis går i arv.
122

  

Gud är allas ursprung, men relationen är bruten. Att återuppta en gemenskap med Gud, är 

något dopet syftar till. Relationen till Gud återställs och ger möjlighet till växt.
123

 Det nämns 

att det försegår en kamp mellan gott och ont, att livet innebär risker, och att även döpta 

människor kommer att känna ondska både utanför och inom sig själv. Att vi hör samman med 

Gud, samtidigt som det finns ett motstånd, och ett avstånd, är den kristna övertygelsen. Det 

finns något inom oss, och här citerar biskoparna Dag Hammarsköld: ”ondskans mörka 

kontrapunkt som är i vårt väsen, ja, av vårt väsen, ehuru ej vårt väsen”, något vi måste bli fria 

från. Genom dopet mottages Guds Ande och de döpta kallas att stå på godhetens sida mot allt 

ont, de blir delaktiga i Jesu död och uppståndelse, genom att Gud handlar med dem. ”Dopet 

ger en väg till mognad, till att bli sig själv, den man är skapad att vara, Guds avbild, …”.
124

 

Detta är början på en kristen livsväg.
125

 Människan är och förblir dock syndare under sin tid 

här på jorden, men en förlåten syndare som Gud betraktar som rättfärdig.
126

 Genom dopet 

återupprättas skapelsen, men det handlar inte om att tagas ut ur livet utan att återföras till det. 

                                                                                                                                                               
 

119 Leva i dopet: brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, Svenska kyrkan (Uppsala, 2011), 56.  
120 Ibidem. 
121 Wiley, 125. 
122 Leva i dopet, 56. 
123 Leva i dopet, 8–9. 
124 Ibidem, 19. 
125 Ibidem, 58. 
126 Ibidem, 30. 
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Författarna förklarar: ”… vi tror att den skadade skapelsen är läkt genom Jesus Kristus, något 

som kan uttryckas med orden: redan nu men ännu inte”.
127

 Att leva i dopet är att acceptera att 

det som går under namnet ”den gamla människan”, eller med ett annat ord, arsynden, det vill 

säga det som hindrar människan från att bli sig själv, motståndet mot Gud och andra 

människor, måste dö. Detta sker genom att stå emot och övervinna frestelser, sådant som alla 

människor ser som ont; själviskhet, våld, hyckleri, dömande m.m. Vilket med Guds hjälp är 

mödan värt, men på egen hand lönlöst. Den nya människan som uppstår i kampen mot dessa 

frestelser är ingen övernaturlig människa utan det naturliga jaget, så som det av Gud är skapat 

att vara. Dopet fullbordas först vid de dödas uppståndelse.
128

 En annan konsekvens av dopet 

är syndernas förlåtelse, förutsatt att synden bekänns. Att Gud sluter in de döpta av nåd i sin 

famn och kallar dem till ett liv i gemenskap med Gud, medmänniskor och återstoden av 

skapelsen, är den teologi som uttrycks i varje dophandling, konstarerar skribenterna. De 

ställer även frågan ifall dopet är nödvändigt för frälsning, och ger sedan följande svar: ”Dopet 

är den gåva Gud gett och som kyrkan fått i uppdrag att ge vidare. Dopet ger en kristen ett löfte 

som andra inte har. … Samtidigt tror vi att Gud står i relation till hela sin skapelse, inte bara 

de döpta”.
129

 Att leva av nåd innebär att vi får mer än vad vi förtjänar, och i en situation av 

skuld att straffet uteblir.
130

 Man avslutar diskussionen om arvsynd, med följande uttalande:  

Om arvsyndsläran inte uppfattas som en tolkning som handlar om 

hur synden och skulden förs över till den enskilda människan från 

generation till generation, utan tolkas som ett uttryck för den ena 

sidan av en grundläggande spänning i tillvaron, kan den fortfarande 

ge viktiga tolkningsmöjligheter för livet.
131 

4.3 Tre präströster  

Tre präster i tjänst, från tre olika år, två män och en kvinna, som för teologiska samtal 

offentligt, får representera tre av många präströster. 

 

 

                                                   
127 Leva i dopet, 54. 
128 Leva i dopet, 21. 
129 Ibidem, 55. 
130 Ibidem, 35. 
131 Ibidem, 57. 
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4.3.1 Tomas Jarvid – ”Arvsynden vi lider under” (2015) 

Tomas Jarvid, präst i Dalstorps församling, diskuterar arvsynden i sin blogg, och är en av de 

få som inte nämner dopet i sammanhanget. Han koncentrerar sig på synd i allmänhet och 

arvsynd i synnerhet. Jarvid menar att det generellt finns en vana att sätta likhetstecken mellan 

synd och skuld. Det är också i den bemärkelsen, fortsätter han, som det ofta uttalats i 

teologihistorien, ibland väl befogat, men inte alltid. Jarvid ställer frågan: ”– Om man inte har 

gjort något, kan man ha skuld då?”
132

 För att besvara detta spörsmål tar han hjälp av Jesu ord i 

Johannesevangeliet (Joh 9). Jesus tillbakavisar en sådan tankeställning, och ger ett nekande 

svar, tolkar Jarvid, då Jesus avfärdar lärjungarnas fråga om en mans medfödda blindhet beror 

på manens egna eller föräldrarnas synder. Istället kan man tänka på synd som sår, föreslår 

Jarvid. För även om man inte behöver känna skuld för sådant som tidigare generationer och 

människor runt omkring har gjort, lämnar det inte alltför sällan avtryck. Det onda som andra 

gjort kan bli mönstergivande för livet. Det är inte ovanligt att man låter det som någon gjort 

mot en, gå ut över någon annan eller sig själv. Jarvid tror sig ha sett fall där nedbrytande 

mönster, som till exempel dålig självkänsla gått i arv i generationer. Det som ibland kallas för 

”släktförbannelse”. Han menar att, även i samhället i stort, kan man skönja hur hela 

samhällsklasser tampas med sina skiftande problem och utmaningar. I båda fallen är det svårt 

att bryta destruktiva mönster, eftersom de är en del av system där andra individer är 

involverade. Här skulle man kunna beskriva arvsynden som ”det sociala arvet”, skriver Jarvid, 

onda mönster som med lätthet sprids socialt. I kristen teologi har man under lång tid gestaltat 

synd som något Gud, domaren, mäter och väger och sedan tilldömer motsvarande straff, 

hävdar Jarvid.  

Man kan spekulera i om synd inte handlar mer om ett mänskligt bekymmer än om något som 

gör Gud förolämpad. Kanske rör det sig i högre grad om konsekvenser än om straff. Här 

knyter Jarvid an till Adam och Eva genom att ge förslag på hur berättelsen 1 Mos 3 skulle 

kunna sammanfattas. Kort sagt: det har blivit konsekvenser av mänsklighetens 

avståndstagande till Gud och Guds vilja, konsekvenser som har satt spår, inte bara i 

förhållandet till Gud utan även i alla andra relationer. Sedan människan slutade leva i god 

relation till Gud, är dessa konsekvenser något vi lever med. Jarvid avslutar med ett 

klarläggande exempel: 

                                                   
132 Tomas Jarvid, ”Arvsynden vi lider under, ” Vandra vägen”, http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-

under/ (hämtad 2015-12-03). 

 

http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
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Om man tänker sig en lång, lång kedja av människors sårande 

ogärningar mot varandra, där sårade sårar i sin tur i en kedja av 

våld och kränkningar så sträcker de sig ända från oss idag och bak 

till en ursynd någon gång i historiens dunkel. Bibelns stora drag 

handlar om hur Gud handlar för att stävja detta. Till slut kommer 

lösningen i och med Jesus och hans verk på korset. Han ger oss en 

väg ut ur det här genom att förnya relationen med Gud. Den vägen 

går mot det nya paradiset. Det himmelska Jerusalem som en dag 

ska bli verklighet.
133

 

Något Jarvid också lyfter fram är att det, enligt honom, troligen vore bättre på alla sätt och vis 

om vi använde ordet ”ursynd”, istället för ”arvsynd”.
134

 Synd är ett svårt ord, säger Jarvid. Det 

tolkas lätt som ett underkännande: ”att vi är dåliga människor och att det är det som kyrkan i 

första hand vill berätta för oss.”
135

 

4.3.2 Håkan Sunnliden – ”CA, art 2; Om arvsynden” (2014) 

En annan bloggare, Håkan Sunnliden, präst i Värnamo, skriver i sin blogg ganska kort om 

arvsynden. Han framhåller hur viktigt det är att gå tillbaka till Guds uppenbarelse i Bibeln, 

och att hålla fast vid denna, då vi lever i en tid där många tycker att det är helt tydligt att Gud 

inte finns, och när man som kristen och verksam inom Svenska kyrkan tvingas omtolka den 

bibliska bilden av Gud. Det finns en diskussion inom Svenska kyrkan, hävdar Sunnliden, där 

begrepp som synd, skuld, straff och skam ifrågasätts eller omdefinieras. Det är en diskussion 

som inte bara har betydelse för hur man ser på människan, noterar han, utan också för hur 

man ser på dopet, men även på Bibeln. Även om Bibeln inte använder sig av begreppet 

arvsynd, är det klart och tydligt att den påvisar att alla människor behöver försonas med Gud, 

fortsätter han. Inte ens Paulus, som ger synden ett stort utrymme i Romarbrevet, begagnar sig 

av ordet arvsynd, men det är så Paulus (Rom 5:12) kom att förstås av kyrkan, konstaterar 

Sunnliden. Reformatorerna har hållit fast vid den bibliska och allmänkyrkliga förståelsen som 

innesluts i begreppet arvsynd, nämligen att människan är förlorad, och om detta står det i den 

Augsburgska bekännelsen, vilket också är Svenska kyrkans bekännelse, poängterar 

Sunnliden. Vidare skriver han: ”Denna bekännelse lägger an ett evighetsperspektiv på 

tillvaron, ett perspektiv som utgör bakgrunden till den kristna förkunnelsen och utgör skälet 

                                                   
133 Tomas Jarvid, ”Arvsynden vi lider under”, Vandra vägen, http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-

under/ (hämtad 2015-12-03). 
134 Tomas Jarvid, ”Arvsynden vi lider under”, Vandra vägen, http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-

under/ (hämtad 2015-12-03). 
135 Ibidem. 

http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/2014/04/16/arvsynden-vi-lider-under/
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till trons och dopets nödvändighet”.
136

 Sorgligt nog har denna insikt av människans relation 

till Gud, enligt Sunnliden, gått förlorad. ”När förkunnelsen brister i detta avseende blir 

människan övergiven och får leva ensam med sin skuld och skam, får själv ta ansvar för sitt 

liv. Då hjälper det inte hur mycket det lilla barnet genom dopet välkomnas till världen eller 

hur många dopljus som tänds”, varnar han.
137

 Det finns företrädare inom Svenska kyrkan med 

höga positioner som förnekar syndens herravälde. Sunnliden avslutar med slutsatsen: ”När 

synden förnekas behövs ingen frälsare.”
138

 

4.3.3 Ingrid-Maria Bergman – ”Finns det några snälla barn? 

                  Föds man ond eller god? Och vad är arvsynden?” (2013) 

En sista präströst kommer från Ingrid-Maria Bergman, som tar till orda på Svenska kyrkan i 

Linköpings hemsida. Uttalandet är dock hämtat ur Liv & Längtan; en tidning som ges ut av 

Svenska kyrkan i Linköping. Bergman inleder med följande: 

Som nybliven förälder till ett litet bebisknyte är synd säkert det 

sista man tänker på. Så ny och så oskyldig. Så småningom, när 

treåringen kastar sand i ögonen på sandlådekompisen och 

sexåringen slår lillebror så blodvite uppstår så blir man ju 

betänksam, men arvssynd? 
139

 

Därefter fortsätter hon med några tankar, som kanske speglar i alla fall några allmänna 

funderingar. Dessa lyder ungefär som följer: Arvsynd, det låter förskräckligt! Säkert ett påhitt 

från kyrkan för att hålla i människor i schack och en bra anledning för präster att hålla 

helvetespredikningar… Texten är skriven under advent, och Bergman uttrycker en önskan om 

att just i adventstid kunna få hålla med om att det bara är ett dumt påhitt. Att erkänna att det 

där med arvsynd var en tabbe, som vi inte längre tror på. Men i egenskap av präst och även 

biolog, är det något Bergman inte kan. Här framträder ett annat perspektiv på arvsynden, 

närmare bestämt det biologiska. Det är en enkel och kärnfull beskrivning Bergman ger. 

Människans och alla andra varelsers evolution motiveras av rivaliteten om limiterade 
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tillgångar. Varje individs mål är att föra vidare sina specifika gentyper till nästa generation. 

Instinkten att nå detta mål ligger inbyggt i arvsmassan och skyr inga medel. Även när det ser 

ut som om någon gör något för någon annan, visar det sig vid en närmare titt att det bara är ett 

exempel på själviskhet, från den välgörande individens sida. Sammarbete, för att ta ett 

exempel, leder i långa loppet till ökade chanser för att de inblandades genertyper förs vidare. 

Bergman konstaterar, att naturen inte är snäll, utan raka motsatsen; den är brutal. Det är denna 

”naturliga själviskhet”, vilken vi har inom oss, som av kyrkan tilldelas namnet ”arvsynd”, 

hävdar Bergman. Själva ordet är oväsentligt, men man är nödgad att förhålla sig till den 

verklighet som ligger bakom. Hon slår fast att det inte finns några snälla barn, men i stället en 

Gud som blivit människa. En Gud som ville skaffa sig en inblick inifrån hur det är att vara 

människa och valde att dela våra villkor och bli vår befrielse och upprättelse. ”… en 

fullständigt lysande idé!”, utbrister Bergman till sist.
140

 Därmed ger hon sina svar på de tre 

frågor som utgör hennes rubrik: ”– Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och 

vad är arvsynd?”
141

 

4.4  Vad säger akademikerna? 
 

4.4.1 Anna-Karin Hammar – Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament (2009) 

Anna-Karin Hammar tycker det är dags att göra upp med den augustinska arvsyndsläran, i alla 

fall ur ett dopteologiskt perspektiv. I en intervju i Kyrkans Tidning (KT), menar Hammar, att 

arvsyndsläran, som speglas i dopritualen, ger ett falskt intryck av att barn föds utan 

gemenskap med Gud, och att det skulle vara först i dopet en gudsgemenskap upprättas. Hon 

påpekar att en sådan hållning är ohållbar rent teologiskt, då man inte tar Gud som skapare på 

allvar. ”Gud är inte skild från sin skapelse, och allt som Gud har skapat är gott”, poängterar 

hon.
142

 Den augustinska arvsyndsläran står för en människosyn, som vi av teologiska skäl, 

måste avstå ifrån, framhärdar Hammar. Det finns istället andra, mer positiva aspekter på Guds 

skapelseverk, fortsätter hon, och påpekar att den augustinska synen på arvsynden bara är en i 

kyrkans tradition (Jag tolkar det som om hon här menar den världsvida kyrkan, och inte talar 

specifikt om Svenska kyrkan, som ju alltid har haft en augustinsk-luthersk syn). Främst är det 

från fornkyrkan och den östliga kyrkotraditionen som Hammar hämtar inspiration.
143

 I sin 

                                                   
140 Ingrid-Maria Bergman, ”Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och vad är arvsynden?,” Svenska kyrkan i Linköping,  

http://www.svklin.se/Foeds-man-ond-eller-god-Vad-aer-arvsynden.php. (hämtad 2015–03–12). 
141 Ingrid-Maria Bergman, ”Finns det några snälla barn? Föds man ond eller god? Och vad är arvsynden?,” Svenska kyrkan i Linköping,  

http://www.svklin.se/Foeds-man-ond-eller-god-Vad-aer-arvsynden.php. (hämtad 2015–03–12). 
142 Kyrkans Tidning, ”Något är heligt: hos alla barn som föds”, Kultur tro och liv. Nr 1, januari 7, 2010. 
143 Kyrkans Tidning, ”Något är heligt: hos alla barn som föds”, Kultur tro och liv. Nr 1, januari 7, 2010. 

http://www.svklin.se/Foeds-man-ond-eller-god-Vad-aer-arvsynden.php
http://www.svklin.se/Foeds-man-ond-eller-god-Vad-aer-arvsynden.php


~ 41 ~ 
 

avhandling Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament lyfter hon fram både Irenaeus (ca 

130–202) och Chrysostomos (d.407).
144

  

När det kommer till arvsyndsläran i sig, riktar hon hård kritik i sin avhandling mot hur man 

inom västerländsk, särskilt luthersk tradition, har tolkat arvsynden. Det är framför allt tanken 

på att människor ärver skuld, som är det mest problematiska med arvsyndsläran för Hammar, 

eftersom det undanskymmer det egna ansvaret: 

Det är inte rimligt att ärva skuld för andras synder, även om det så 

gällde de allra första människornas synder. Det finns något 

personligt i att stå med skuld, en personlig ansvarighet som 

förminskas och fördunklas av tanken på kollektiv eller förmedlad 

skuld. Däremot menar jag att vi ofta, symboliskt uttryckt, ärver 

ansvar.
145

  

Då vi, enligt Hammar, ärver förutsättningar påverkade av tidigare generationer, såväl goda 

som destruktiva, ser hon i nuläget ett behov av en arvsansvarighet i stället för arvsynd. En 

arvsansvarighet som hör samman med livsgemenskapens behov, inte en personlig skuld. 

Barn, döpta eller odöpta, har delaktighet i destruktionen (Hammars benämning på det onda), 

genom att de tillhör ett samhälle som lever över jordens tillgångar, även om de inte kan sägas 

ha orsakat destruktionen. Vare sig de vill eller inte ärver de en situation av ansvar, som de 

måste förhålla sig till. Dopet skulle då kunna innebära att den som döps, i gemenskap med 

Gud och människor, rustas att möta den egoism, både egen och andras, som inte är beredd att 

ta ansvar. I denna mening kan arvsyndsbegreppet förstås i vår tid även om sammanhanget och 

därmed också förståelsen av begreppets innehåll ändrats, påstår Hammar. Hon betonar att en 

pelagiansk hållning bör undvikas, och menar att hennes bidrag till omtolkning ändå kan 

betecknas mer augustinsk än pelagiansk, när man talar om destruktionen som en utmaning till 

arvsansvarighet från generation till generation, i den bemärkelsen att man bejakar att synden 

och destruktionen ställer oss inför en situation som vi inte kan undvika, utan måste förhålla 

oss till.
146

 Samtidigt markerar Hammar att människans brustenhet, den som lyfts fram i den 

traditionella dopteologin i syndernas förlåtelse, måste bejakas. Om man ska orka se sina 

brister och ta ansvar för dem, måste man vara accepterad. Hammar understrycker att den 
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augustinska och lutherska traditionen om arvsynden idag ifrågasatt av flera teologer, (vilka 

teologer, förtäljer hon dock inte).
147

 Arvsyndsläran uppfattas idag, enligt Hammar, som ett 

sätt att förklara människor onda, syndiga, destruktiva och utan tillit till sig själv. Läran skulle 

istället kunna förstås som ett försök att rädda skapelsen och människor från att förklaras som 

onda, i händerna på en ond Gud.
148

 Hammar efterlyser en världsbild och teologi bortom 

dikotomierna (tvådelningarna): andligt och kroppsligt, gudomligt och materiellt, sekulärt och 

sakralt, fromma och ofromma, döpta och odöpta samt ljus och mörker. Eftersom hon i denna 

dikotomisering ser en reducering av människor, natur och ansvar. I ett försök att lösa upp 

dikotomin mellan skapelse och frälsning vill hon föra fram en ”trinitarisk skapelseteologi”.
149

  

4.4.2 Christina Grenholm – Levande reologi (2010) 

Christina Grenholm tar i sin bok, Levande teologi, upp tankar kring arvsynden och Svenska 

kyrkans ställning till den samme. Tror Svenska kyrkan på arsynden? Detta är en fråga som 

diskuterats, skriver Grenholm, då dopföräldrar, men också doppräster har funderat över vad 

dopritualens bön om att barnet ska bli ”renat från syndens skuld” egentligen betyder. Under 

rubriken: Arvsyndsläran i vår tid, förklarar hon kort och koncist, handlar om att alla 

människor föds syndiga och därför behöver evangeliet om Jesu Kristus. Vidare påminner 

Grenholm om att arvsyndsläran, i vår (Svenska kyrkans, min tolkning) tradition, har utgjort ett 

skäl för barndop. Hon citerar texten om arvsynd från den Augsburgska bekännelsen, och 

beskriver formuleringen där som kärv, samtidigt som hon påpekar att den Augsburgska 

bekännelsen är en av kärntexterna i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Grenholm förtydligar 

att precis som andra läroutformningar är den Augsburgska bekännelsen en förkortning av ett 

vidare resonemang, och menar att den nu läses i ett annat sammanhang än tidigare. Det är inte 

nödvändigt att nyttja exakt samma ord för att knyta an till den bakomliggande längre 

tankegången, men man får inte oreflekterat gallra bort uttryck bara för att de blivit obekväma. 

Svenska kyrkans uppgift är inte att förenkla för att göra det bekvämare för sig, skriver 

Grenholm, dess åliggande är att utforska spänningar som uppstår och att finna nya 

formuleringar som, på ett bättre sätt, svarar mot både Svenska kyrkans arv och det uppdrag 

den har idag. Traditionen är viktig, menar Grenholm, den är alltid till hands för att ge 

perspektiv på de tolkningar som dominerar i nuläget. Frågor och svar är viktiga, men måste 

vara mer som en ständig dialog än, som till exempel, matematiken med sina uppgifter och 
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fastställda svar, hävdar hon. När det kommer till arvsynden, det vill säga att förmedla alla 

människors delaktighet i både gott och ont, är det inte längre arv som är det förlösande ordet, 

utan istället livsvillkor. Det bär emot att tala om det lilla barnet som syndare, hellre då 

omnämna det som en god gåva, omsluten av Guds kärlek och i föräldrars och faddrars 

omvårdnad. Traditionen kring arvsynden kopplar också samman synden till kroppslighet och 

sexualitet, vilket idag anses begränsande. Dagens teologer ser inte på synd som ett arv, menar 

Grenholm, utan snarare som livsvillkor och sammanhang, som alla delar genom att vara 

människor. På så sätt vidgas perspektivet från den enskilda människans synd, till alla 

människors gemensamma medverkan i syndens sammanhang. Dopakten och den traditionella 

läran avlägsnar sig från varandra, och som Grenholm uttrycker det: ”Det kan vara svårt att 

värja sig mot kritiken att vi avviker från bekännelsen”.
150

 Hon noterar att kyrkan har följt med 

i tiden och i och med det ändrat uppfattning om barn och barnuppfostran. Idag ser vi barn som 

ädla växter som ska få vård och näring, samt uppmuntras i sin utveckling, inte som rabatter 

fyllda med ogräs som måste rensas bort. Svenska kyrkans syn på dopet som något som ska 

rädda barnen från deras onda begärelse, har på så sätt också färändrats. Grenholm frågar sig 

hur traditionen ska kunna leva vidare när situationen är så förändrad. Naturligtvis, påpekar 

hon, att läran också utvecklas, att innehållet i kristen tro framställs olika och inte överallt. 

Visst innehåll får en mindre tydlig plats och annat överges helt enkelt. Det underlättar också 

menar Grenholm att Bibelns berättelser oftast är viktigare för kyrkan än lärosatser. När det 

handlar om dopet, så döper kyrkan sina barn för att Jesus uppmanar till detta. Men i denna 

uppmaning ligger också att undervisa de som döpts. Det är brännande att människan blir 

medveten om det sammanhang som hon blivit delaktig i och att hon eftersträvar att leva i 

kärlek, efter Guds vilja, och med förtröstan om att det alltid är möjligt att börja om när hon 

misslyckas. Det är också viktigt att livets mörka sidor formuleras, att den som i och med 

dopet, kanske redan som barn, fått i uppgift att tjäna evangeliet, även känner till att egna 

tillkortakommanden, och förståelsen för faktisk skuld, fanns med i tankarna när uppgiften 

gavs. Det är alltså, klargör Grenholm av stor betydelse att det fortfarande i samband med dop 

går att formulera att varken det lilla barnet eller livet är perfekt. Det är inga idealbilder som 

döps utan människor med både svaga och starka sidor, men älskade för dem de är.
151
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4.4.3 Eva-Lotta Grantén – Utanför paradiset (2013) 

Eva- Lotta Grantén börjar med att fastslå att världen är både god och ond, den mänskliga 

tillvaron lika så. Som människa har man också både gott och ont i sig. Människan befinner sig 

konstant i en situation av existentiell ambivalens. Grantén hävdar att: ”[A]rvsyndsläran kan 

beskrivas som ett seriöst försök att ge en sammanhållen tolkning av den negativa aspekten av 

den mänskliga existensens generella och ambivalenta villkor, inom en av världens stora 

religiösa traditioner”.
152

 En lära, påminner Grantén, som har präglat både dop- och 

frälsningsteologi. Hon menar att allt sedan människan utvecklade kognitiva förmågor, som 

gör det möjligt att föreställa sig en annan tillvaro, en tillvaro där egoism, orättvisor, lidande 

och död inte finns, så har man ställt sig frågan. – Varför är inte livet så?
153

. I brist på bättre 

benämning, kallar Grantén denna tänkta tillvaro för paradiset. Det uppstår ett problem när 

människan blir varse om att hon befinnar sig utanför denna perfekta tillvaro, utanför 

paradiset.
154

 

I boken diskuterar Grantén möjligheten att formulera en nutida luthersk tolkning av 

arvsyndsläran. Arvsyndsläran behöver befrias från renodling. Det vill säga uppgiften är inte 

att bevara vad Luther själv, eller den tidiga ortodoxin, bekände, utan att utifrån en mångfald 

av perspektiv och erfarenheter från Bibeln och människors liv, bidra till en nytolkning av 

arvsynden.
155

 För att det ska vara mödan värt, måste en modern arvsyndslära uppfylla tre 

kriterier, den måste vara begriplig, meningsfull och rimlig. Arvsyndsläran gör anspråk på att 

alla människor universellt delar samma läge, det är detta läge, menar Grantén, som läran 

beskriver som arvsynd. Det är därför viktigt att grunden i detta universella anspråk är något 

som människor i allmänhet delar.
156

 Man måste också tänka utifrån följande tre dimensioner, 

betonar Grantén: vad synden är, hur den påverkar människors relation till Gud och vilka 

konsekvenser den har för människors föreställningar och handlingar.
157

  Det får till exempel 

konsekvenser för människosynen, om arvsynd innebär att människan är fången under synden 

hela livet. Det krävs av den lutherska människosynen att den balanserar mellan en förlamande 

pessimism, vilket innebär att människor blir likgiltiga inför livets orättvisor, och en 

uppsluppen och sorglös optimism, där syndens konsekvenser upplevs som något man kan 

hantera på egen hand och av egen kraft. Samtidigt finns det en befrielse i ett budskap där 
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människan inte kan räkna med ett självförbättringsprojekt som är bestående, påpekar Grantén. 

Man måste naturligtvis också begrunda hur människor kan befrias från synden.
158

 Grantén 

framhåller att som hon ser det, är arvsynden något begränsande, den begränsar relationen till 

Gud, kärleken till nästan och människans livsmöjligheter.
159

 Grantén drar också slutsatsen att 

frälsning är nödvändig, eftersom människan är ytterst delaktiga i tillvarons villkor av egoism, 

lidande och död.
160

   

Arvsynden är viktig. Det behövs ett sätt att hantera och uttrycka även de mörka sidorna i 

mänsklighetens tillvaro, och även kunna bemöta frågor som detta väcker. Det är viktigt att se 

människors brister och tillkortakommanden.
161

Arvsynd kan tolkas som en ofullständig eller 

tappad tillit till Guds närvaro, och då förklarar läran varför människan strävar efter att trygga 

sin existens. Följden av arvsynden blir att människan upplever ängslan, ångest och ansvar, 

med andra ord, skuld inför Gud. Det kan tolkas som en disposition (fallenhet/benägenhet) för 

människan, vilken leder till högmod och egoism. Detta innebär enligt arvsyndläran att 

människan hindras eller inte förmår att nå sin bestämmelse, men även att skapelsen plågas och 

utsätts för död.
162

 Traditionellt har man sett skapelsen som fullkomligt god, utan lidande eller 

död, fram till syndafallet, då döden gjorde sitt inträde. 
163

 Både Augustinus och Luther 

definierar arvsynden utifrån berättelsen om Adam och Eva (1 Mos 3). Förutsättningen ligger i 

att berättelsen är en historisk återgivning av en faktisk händelse. Detta är inte längre en rimlig 

tolkning, enligt Grantén.
164

 Exegeterna är enade om att mänsklighetens historia inte började i 

1:a Mosebok med ”fallet”. Det finns, i texten, ingen tanke på att människan var annorlunda 

före än efter ”fallet”. Redan före ”fallet” fanns det möjlighet att välja fel. Relationen till 

Skaparen skadades när detta sen inträffade. Det finns inget syndafall i texten. Syndafallet är, 

förklarar Grantén, en tolkning av berättelsen i Mos 3.
165

 Att människan fallit, och från början 

var oskyldig och gudslik, är en tes som måste överges, anser Grantén. ”Fallet” är istället varje 

människas fall. Relationen med Gud skadas av ängslan och otro/brist i tillit, men det innebär 

inte att människor inte är förmögna till att i princip urskilja, längta och sträva efter det rätta 

och goda. Det är istället i praktiken, som människan med egen kraft är ur stånd att gå 

syndfri.
166

 Det är lämpligare att tala om arvsynd som alla människors ursprungssynd, än som 

                                                   
158 Grantén, 31. 
159 Grantén, 194. 
160 Grantén, 95. 
161 Grantén, 191. 
162 Grantén, 194. 
163 Grantén, 200. 
164 Grantén, 193. 
165 Grantén, 198. 
166 Grantén, 209. 



~ 46 ~ 
 

Adams och Evas ursynd, när man söker efter svar på syndens ursprung och dess orsak.
167

 Det 

är också viktigt, framhåller Grantén, att döden föregår synden. De klassiska föreställningarna 

om att döden är ett straff för synden, är inte längre hållbara.
168

  

Själv har Grantén valt att fortsätta använda ordet arvsynd. Detta för att med arv beskriva både 

arvsyndens universalitet och dess kontinuitet genom tiden.
169

 Arvsyndens universella anspråk 

på allas fallenhet för våld och själviskhet stämmer överens både med evolutionsteorin, och 

mänskliga erfarenheter. Men det finns anledning att använda språkliga uttryck om ärftlighet 

med försiktighet, när det kommer till överförandet av fallenheten för synd, eller benägenheten 

att synda. Eftersom det inte är ett arv av något syndigt i sig, som ligger till grund för 

fallenheten, utan det faktum att alla tillhör arten människa. En art som utvecklat förmågan att 

erfara tillvarons ambivalens, och dess motsats, vilket gör längtan dit möjlig. Man bör tona ner 

bekännelsens tal om att människor avlas i synd. Allt i tillvaron är ambivalent, även avlandet, 

men själva avlandet utmärker sig inte på ett speciellt vis.
170

 Inte heller själva skapelsen är 

entydig, den är fallande men inte ond, säger Grantén, vilket leder till misstro till skaparen. 

Därför anser hon inte att en renodlad skapelseteologi är tillräcklig. Skapelsen och frälsningen 

måste kopplas samman i en arvsyndslära, konstaterar Grantén. 
171

 

Det som är väsentligt, för en luthersk tolkning av arvsynden, betonar Grantén, är insikten om 

att människor universellt delar läge, det vill säga befinner sig fångade mellan gott och ont i sin 

kroppsliga existens. Människors sårbarhet och felbarhet kan inte trollas bort, eftersom det är 

en del av att tillhöra arten människa. Det är samma medlem av arten Homo sapiens som är 

syndig och samtidigt rättfärdig, och ingen kan döma andra för deras synder eller göra anspråk 

på syndfrihet för egen del.
172

 

4.5 Sammanfattning av de nya texterna 

Arvsynden, även kallad till exempel ursynd, ursprungssynd, mörkrets makt, arvsansvar, sår 

eller det mänskliga läget, är ett faktum som drabbar alla. Främst beskrivs arvsynden som en 

yttre omständighet, en mörkrets makt, eller som de livsvillkor som vi människor befinner oss 

i, och delar med varandra. Den beskrivs också som en själviskhet i överlevnadssyfte. Det är 

framför allt i denna bemärkelse arvsynden förklaras ärftlig. Annars används ordet arv 

                                                   
167 Grantén, 193. 
168 Grantén, 202. 
169 Grantén, 194. 
170 Grantén, 202. 
171 Grantén, 210. 
172 Grantén, 212. 
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symboliskt för att beskriva ett evighetsperspektiv på arvsynden, eller dess universalitet. 

Varifrån synden kommer nämns inte. Arvsynden visar sig främst i egoism och självcentrering, 

samt en brist eller brustenhet, speciellt ur ett relationsmässigt perspektiv. Relationen till Gud, 

allas ursprung, är bruten. Människan lever i bortvändhet från Gud, misslyckas att älska och tar 

livet för givet. Det leder till skuld. Här går dock meningarna isär, vad skuld är och vems skuld 

det handlar om. Skapelsen är god, men gott och ont existerar sida vid sida. Den dualistiska 

världsbilden är tydlig. Räddning finns i evangeliet om Kristus. Genom att vara medveten om 

sina tillkortakommanden kan försoning ske. Även förlåtelse är viktigt, och Gud vill förlåta 

varje människa som ber om det. Försoningen innebär nytt förtroende och nytt liv. Detta kan 

ske med hjälp av dopet, som syftar till att återuppta gemenskapen med Gud. En mognadens 

väg med målet att bli den man var skapad att vara... Guds avbild.  

4.5.1 Likheter och skillnader mellan de nya texterna 

Man finner större variation och olikheter i de nya texterna, när det gäller beskrivning av 

arvsynd och inställningen till arvsyndsläran. Man kan urskönja tre olika linjer i 

resonemangen. En helt i enlighet med den lutherska bekännelsen, en förändringssträvande och 

en lite mittemellan. Texterna är även olika i sitt slag och syfte. Hammars avhandling och 

Sunnlidens blogginlägg har båda något av en polemisk karaktär, Jarvids lite apologetisk, 

medan Grenholms och biskoparnas böcker är mer undervisande. Synd, skuld och förlåtelse 

från Svenska kyrkans hemsida är lite filosofisk. Granténs både forskande och redogörande. 

Exempel på likheter och skillnader:  

I de flesta texter använder man ordet arvsynd, men det finns en tendens att vilja kalla 

arvsynden för något annat, eller att rätt och slätt undvika ordet. För Bergman är själva ordet 

oviktigt, men innebörden något oundvikligt, som man måste förhålla sig till. Grenholm 

upplever det inte nödvändigt att behålla ordet arvsynd, men betonar att anledningen inte får 

vara av bekvämlighetsskäl, eller en bortförklaring. Hammar använder arvsansvar och lägger 

även in en annan innebörd. Ursynd är att föredra enligt Jarvid. Grantén väljer att använda 

ordet arvsynd, för att förklara universalitet och kontinuitet, men menar att man det bör vara i 

bemärkelsen av en ursprungssynd. 

Att arvsynden är en bortvändhet från Gud, en bruten relation, verkar alla vara ense om.  

Att arvsyndens ”första synd” kan spåras tillbaka till Adam och Eva vidhålls i några av 

texterna, antingen till dessa i egen hög person, eller som en beskrivning på hur det gick till, 

någonstans under människans historia, när mänskligheten slutade leva i god relation till Gud, 
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vilket berättelsen om Adam och Eva får representera. Andra utelämnar hänvisning eller 

diskussion kring1 Mos 3. Den första synden verkar bestå mer av högmod än olydnad. 

När det kommer till människans natur , är det bara Bergman som uttrycker att arvsynden är 

biologisk och därmed överförs via fortplantningen. Grantén är inne på en liknande tanke, när 

hon menar att arvsyndstillståndet tillhör arten människa. Att det skulle vara något biologiskt 

som följer på att vara människa, avvisas däremot av biskoparna.  

När arvsyndens ärftlighet berörs, blir det spännande. Enligt Bergman, är det ingen tvekan om 

att det handlar om ett arv. Grantén tycker man ska vara försiktig med formuleringen arv, så att 

den inte misstolkas, men menar nog ändå att det är ett naturligt tillstånd man som människa 

föds med. Grenholm förklarar att teologer av idag inte ser på arvsynden som ett arv, utan som 

livsvillkor. På så vis handlar det ändå om ett arv, enligt biskoparna, Hammar och Jarvid. Sen 

kan det skilja sig i vad som ärvs, om det är nedbrytande mönster i form av ett socialt arv, inre 

eller yttre villkor, eller ansvar. 

Skuld, är också ett känsligt ämne. Jarvid och Hammar menar att ärva någon annans skuld, det 

är otänkbart. Men i övriga texter är skuldfrågan viktig och bejakas.  

Dopet nämns inte hos Jarvid, Bergman, eller i Synd, skuld och förlåtelse från Svenska kyrkans 

hemsida, medan Sunnliden betonar att dopet är nödvändigt. Hammar, biskoparna, Grenholm 

och Grantén omtalar dopet. Tydligast är det naturligtvis hos Hammar och biskoparna, 

eftersom deras texter utgår ifrån en dopteologisk kontext. Biskoparna ser precis som 

Grenholm och Grantén dopet som ett erbjudande, ett löfte och en hjälp i det kristna livet, men 

markerar inte dopet som oumbärligt för frälsning. Hammar vill mer eller mindre frikoppla 

dopet från arvsyndsläran. 

I alla texter utom en, framhålls Kristus och Kristi frälsningsverk som lösningen på arvsynden. 

Men i alla människans behov av Gud.  
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5. Arvsyndsläran – i kritisk jämförelse och diskussion 

– Vilka likheter och skillnader återfinns mellan det material som presenteras i Svenska 

kyrkans bekännelseskrifter, ”de äldre texterna”, och det resonemang, ”de nya 

texterna”, som förs inom Svenska kyrkan under den aktuella perioden? 

– Hur har beskrivning och inställning förändrats? 

5.1  Likheter och skillnader mellan de äldre och de nya texterna 

Ondskans orsak/ursprung: I de äldre texterna framgår klart och tydligt att ondskan orsakas av 

djävulens och människans, från Gud, bortvända vilja. Ondskans ursprung går man däremot 

inte in på. I de nya texterna talar man inte om ondskans ursprung eller vad som är orsaken, 

utan konstaterar bara att vår tillvaro upplevs dubbeltydig, gott och ont existerar sida vid sida, 

både utanför och inom oss.  

Ordet arvsynd: I de äldre texterna säger man arvsynd, men man använder också uttryck som 

huvudsynd och ursprungssynd. I de nya texterna, som jag påpekar ovan, finns en tendens att 

undvika eller byta ut själva ordet. Texten från SvK:s hemsida lyckas undvika ordet helt. 

Arvsyndens ursprung: I de äldre texterna hänvisar man till 1 Mos 3, men också till Rom. 5:12. 

Det var i paradiset som allt startade i och med ”fallet”. Genom Adam, den första människan, 

stamfader till alla, kom synden. Adams olydnad var, enligt de äldre texterna, den allra första 

synden. I de nya texterna nämns i några fall 1 Mos 3. I dessa fall behandlas berättelsen inte 

som en garanterad faktisk händelse, utan som en beskrivning och sammanfattning av vårt 

mänskliga läge. Annars talar man inte direkt om syndens ursprung i de nya texterna. Man 

nöjer sig med att konstarera arvsynden som en verklighet. Sunnliden och Grantén är de enda 

som nämner Rom. 5:12, men då inte som ett belägg för arvsyndsläran, utan mer som en 

förklaring till tidigare teologers förståelse.  

Vad är arvsynd: När det gäller att beskriva vad arvsynden är och innebär, är de äldre och de 

nya texterna överrens. Kort och gott är arvsynden bortvändhet från Gud, en bruten relation 

med Skaparen, som leder till brutna relationer även medmänniskor emellan. Den visar sig i en 

inkrökthet och en benägenhet till att göra orätt. Arvsynden innebär en begränsning på flera 

plan och kan beskrivas som en fångenskap. Arvsynden drabbar alla. 
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Arvsynden som arv: I de äldre texterna går synden i arv från generation till generation, 

alltsedan Adam. Den är medfödd och överförs via fortplantningen. I de nya texterna är man 

försiktig med tal om ärftlighet, men slår fast att arvsynden är något som är tydligt märkbart 

för alla. Det är något man själv inte kan påverka, som till exempel situationer beroende av 

tidigare generationer, eller andra nu levande människors, agerande, och på så sätt, kan 

arvsynden faktiskt beskrivas som något ärftligt. Alla föds in i olika sociala samanhang, med 

olika livsvillkor, där skilda livsmönster dominerar, och med ett ansvar gentemot Gud, 

skapelsen och varandra. Så samtidigt som man i texterna försöker tysta ner talet om ett arv, 

poppar det ändå upp, mer eller mindre motvilligt. Texten från SvK:s hemsida är den enda som 

inte alls nämner något om ärftlighet.  

Arvsyndens påverkan på den mänskliga naturen: I några av de äldre texterna, speciellt i 

Konkordieformeln, diskuteras och pratas det mycket om den mänskliga naturen. Är den 

korrupt, eller inte? Hur mycket i så fall, och vad kan man göra för att rätta till problemet? De 

nya texterna undviker tal om den mänskliga naturen. Men när Bergman säger att arvsynden 

ligger inbyggd i arvmassan, som den ”naturliga själviskheten”, eller Grantén anser att 

arvsyndstillståndet tillhör arten människa, eller när Grenholm lyfter fram livsvillkor, 

livsvillkor vi delar (vilket jag tolkar som inre villkor vi föds med som människor, då yttre 

villkor varierar kraftigt), eller då biskoparna talar om något inom oss som vi behöver bli fria 

från, tycks det mig ändå som om ämnet berörs, men med andra formuleringar.  

Skuld: I de äldre texterna nämns skuld; att när man som människa, trots att man vet att man 

inte borde, bryter mot Guds bud, så leder det till skuld. Det vill säga när man misslyckas med 

att älska och lita på Gud, samt älska och värna om sig själv och sina medmänniskor, hamnar 

man i ett skuldläge. Skuld behandlas i de nya texterna med ett visst avståndstagande, främst 

hos Hammar och Jarvid, men även biskoparna är något reserverade när en eventuell skuld tas 

upp.  

Bot, befrielse och räddning: Man skulle kort och enkelt kunna säga att i de äldre texterna 

betonas dopet som varje enskild individs lösning på arvsyndsproblemet, medan man i de nya 

texterna betonar Kristi frälsningsverk. Det finns undantag både bland de äldre respektive de 

nya texterna.  

Gud, skapelsen och människan: I de äldre texterna är människan Guds goda skapelse. Gud är 

inte orsaken till varken ondska eller människans onda handlingar. Men ondska finns och 
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djävulen är ett faktum. Det är en ständig kamp mellan det goda, Gud, och det onda, djävulen. 

Platsen för striden är utanför såväl som inuti människan. Även i de nya texterna är Gud allt 

och allas ursprung, och allt skapat är gott. Människan är unik, skapad efter Guds avbild. Man 

talar mycket om den dubbelhet eller kluvenhet, man som människa upplever både inom och 

utom oss själv. Gott och ont existerar sida vid sida. Man nämner inte gärna djävulen eller 

ondskans makt, utan talar hellre om mörkret och destruktionen. Ondskans orsak berör man 

inte alls. Det påpekas att själva livet är gott, och att världen är något att vara rädd om, (om än 

endast för vår egen överlevnads skull). 

5.2  Diskussion 

Ondskans orsak/ursprung: När man undviker att diskuterar ondskans orsak i de nya texterna, 

och klart betonar tillvarons ambivalens, finns det en viss risk att man uppfattar ondskan mer 

som en del av det goda, än något i motsatts till detsamma. Detta skulle i sin tur kunna leda till 

en gudsbild där man ser Gud som både ond och god, något Hammar verkar uppfatta att 

arvsyndsläran i dag ger sken av. Som för så många andra blir det då för henne lättare att 

försöka avlägsna ondskan och synden, än att behöva förklara varifrån den kommer, och att 

alla människor, enligt arvsyndsläran, utan gudomlig hjälp är i ondskans grepp, alltså syndare.  

Det verkar vara känsligt att påstå att människan faktiskt inte är perfekt, till synes mer för att 

inte förnärma människans ego, än i rädsla för att anklaga Gud för en misslyckad skapelse. 

Man borde visa tydligare att det är människan och mänsklig tillvara som upplevs som 

ambivalent (människan som både syndare och rättfärdig), inte Gud (eller djävulen, för den 

delen). Här skulle man kanske önska att de äldre texternas röster om ondskans orsak fick 

förstärkning… 

Varför man inte pratar rent ut i fråga om ondska, kan bero på olika anledningar. Själv tror jag 

det beror mycket på den känslighet jag nämner ovan, men också att man är rädd för att bli 

missförstådd. Det kan också vara så, att man vill tvätta bort Svenska kyrkans eventuella 

stämpel som anklagande, skuldbeläggande och straffande, vilket både Hammar och Jarvid 

menar att Svenska kyrkan har. Man vill helt enkelt inte stöta sig med någon genom att belasta 

någon med ondska och synd. En annan orsak till att man inte vidrör ämnet, kan naturligtvis 

vara att man tar förgivet att alla vet var ondskan härstammar ifrån.  
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I de nya texterna betonas hur alla känner/erfar ondskan, medan man i de äldre texterna mer 

betonar att man gör ont och är syndare. Olika formuleringar, där den första, enligt min 

reaktion, är lite mer bortförklarande, och den andra något mer ansvarsgivande. 

Ordet arvsynd: Att kalla mänsklighetens bortvändhet från Gud för arvsynd, är som sagt en 

svensk företeelse, vilket man i de nya texterna, med få undantag, påpekar kan vara 

missvisande. Det verkar råda en delad mening om det är ordet, eller innehållet, som är själva 

problemet. Men något bättre alternativ verkar än så länge inte ha slagit igenom. ”Arvstyngt”, 

ett uttryck myntat av prästen Camilla Lif, kanske kan vara nått?
173

 Själv måste jag säga att 

ordet, enligt min mening, är förträffligt, då det ger en rikare beskrivning på fenomenet än vad 

man kan åstadkomma till exempel med dess engelska motsvarighet. Det ger, som Sunnliden 

uttrycker det: ”ett evighetsperspektiv på tillvaron”.
174

  

Arvsyndens ursprung: 1 Mos 3 verkar fortfarande hålla som en sammanfattande beskrivning 

på hur människan har vänt sig bort från Gud, och vilka konsekvenser det har fört med sig för 

mänskligheten. Precis som Luther hävdar att alla syndar varje dag, kan berättelsen påminna 

oss om hur vi varje dag faller.
175

 Här tycker jag Granténs formulering: ”Skapelsen… är 

fallande…”, passar med Luthers tankar.
176

 Att tolka 1 Mos 3, som mer än en berättelse som 

endast skildrar en enskild historisk händelse, kan öppna upp för en rikare betydelse som kan 

vara högst aktuell, även för människor idag. Berättelsen är därmed ingalunda oviktig för 

arvsyndsläran, den spelar bara en liten annan roll. För hänvisningar till Rom 5:12, gäller 

samma sak. Paulus text kan fortfarande vara betydelsefull i fråga om arvsynden och 

arvsyndsläran, men kanske ur en liten annan synvinkel? (se nedan under skuld). När man 

tidigare refererade till Rom 5:12, var det främst för att befästa att det var genom Adams 

olydnad som arvsynden gjorde entré (det var Luthers syfte), men också för att belägga att det 

allt sedan dess har varit Adams synd/skuld, som varje människa ärver. Nu hör det till att när 

bibeltexten översattes från grekiska till latin, skedde en feltolkning. Länge läste man: ”… 

synden har genom en människa [Adam]kommit in i världen genom vilken alla har syndat”.
177

 

Om man håller sig till den grekiska ursprungstexten, upptäcker man, enligt Aleksander 

Radler, att detta rent språkligt inte är en korrekt tolkning. Men då det var denna text som 

                                                   
173 Kyrkans Tidning, ”Att ärva andras tyngd”, Eftertanke. Nr 36, september 9, 2010.  
174 Håkan Sunnliden, ”CA, art 2; Om arvsynden” Håkan Sunnlidens blogg, http://hakansunnliden.blogspot.se/2015_06_01_archive.html 

(hämtad 2015–12–03). 
175 Luther ”Luthers stora katekes”, 444, 466. 
176 Grantén, 210. 
177 Aleksander Radler, ”Kristen dogmatik” (Lund: Studentlitteratur, 2006). 177. 

http://hakansunnliden.blogspot.se/2015_06_01_archive.html
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Augustinus läste, tog han det som ett klart bevis på att alla människor var inkluderade i 

Adams synd (genom Adam). (Dessutom gav det honom en förståelse till varför barn, som inte 

hunnit göra något syndigt, döptes. Det måste ju vara en ärv skuld.) Felet korrigerades senare 

och nu lyder versen: ”Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden 

döden, och så nådde döden alla människor därför att de alla syndade. (Rom 5:12, Bibel 2000). 

Texten kan fortfarande förklara att det var genom Adam, som synden kom in i världen 

(oavsett vad/vem Adam stå för), och att det påverkar oss alla. Men däremot beskriver den inte 

att det handlar om någon annans synd eller skuld. 

Arvsynden som arv: Trots att man inte vill betona att arvsynden är något man som människa 

ärver, i de flesta av de nya texterana, verkar det ändå svårt att på annat sätt förklara det man 

tycker är uppenbart, nämligen att alla har en medfödd benägenhet till att göra ont, vilket 

dessutom tycks vara lättare än att göra gott. Hur ska man förklara att människan inte bara är 

inkrökt i sig själv, utan att hela mänskligheten är inkrökt och bortvänd från Gud. Man har, i de 

nya texterna, en tendens att beskriva arvsynden främst som en yttre påverkan, och lägger på så 

sätt över både skuld och ansvar på andra människor. Det pratas om offer. Här kan jag bli lite 

fundersam över att det verkar vara okej att säga att det är någon annans fel att man handlar 

orätt, eller att livet är som det är, men samtidigt absolut otillåtet att mena att varje människa är 

syndig och har ett ansvar. Det är klart att det känns jobbigt om man måste erkänna att man 

själv har del i det onda, och på nått sätt lyser arvsyndens konsekvens faktiskt igenom i 

resonemanget. Det visar arvsynden i ett nötskal; Adam skyllde på Gud för Eva, och Eva 

skyllde på ormen… Istället för att erkänna och be om förlåtelse. Eller kanske är det som 

Steffan Nilsson, kyrkoherde i Sundsvalls Gustav Adolfs och Skönmons församlingar, varnar 

för: Ett tecken på Svenska kyrkans ”Kundanpassning”
178

 För vem vill egentligen höra att 

ondska finns, och att man som människa är påverkad därav? Då måste man kanske krypa till 

korset och be om hjälp och förlåtelse, att överlämna kontrollen till någon annan, och därmed 

att erkänna att Gud finns. Det tycks mig som om motståndet till arvsyndsläran verkar ha något 

med människans högmod att göra… 

Skuld: I de nya texterna har både Jarvid och Hammar problem med prat om skuld. Jarvid 

säger att det ofta dragits ett likhetstecken mellan synd och skuld. Och om jag förstår det rätt, 

så tolkar han detta likhetstecken som om synd och skuld är samma sak, inte som om skuld är 

resultatet av synd. Detta förklarar i så fall varför han hakar upp sig på en ärvd skuld, vilket 

                                                   
178 Kyrkans Tidning, ”Inte skäl nog att ändra dopritualet”, Debatt. Nr 3, januari 21, 2010. 
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han avfärdar som något omöjligt. Troligen gäller detsamma även för Hammar… Det står 

ingenstans i de äldre texterna att det är någon annans skuld det handlar om. Det är däremot 

väldigt tydligt att det gäller var och ens skuld till följd av var och ens synd (här skulle man 

kunna hänvisa till Rom 5:12(se ovan) och påpeka att redan Luther, på sin tid, verkar ha gjort 

upp med Augustinus på denna punkt). Men precis som att alla människor har gemenskap i 

arvsynden, har alla också gemenskap i skulden, oavsett om man är medveten om det, eller 

inte. Fenomenet delas med Adam (oavsett vad/vem Adam stå för), och alla andra. Jarvid 

ställer frågan: ”– Om man inte har gjort något, kan man ha skuld då?”
179

 Detta spörsmål visar 

hur begreppet synd allt som oftast missförstås och rent krasst bara relateras till fysiska 

handlingar, som man tänker sig Gud ogilla. Naturligtvis kan man inte beskyllas för någon 

annans handlingar (man kan dock både skämmas och känna skuld över någon annans påhitt), 

men om jag förstår det rätt, är arvsynden något som gäller alla, och då hamnar också alla 

urskillningslöst i ett skuldläge.  

Enligt texterna är det i alla fall klart att om/när man blir medveten om sin bortvändhet ifrån 

Gud, kan man, även känna skuld. Sen om man kallar det dåligt samvete eller ansvar, tycks 

inte mig någon skillnad.  

Bot, befrielse och räddning: I de äldre texterna möjliggörs befrielse och räddning tack vare 

Kristus. Genom honom kan människan bli befriad från skuld, och få Guds förlåtelse. Detta 

sker genom tron på Guds ord och den helige Andes kraft och kärlek, vilket sker i dopet. Själva 

arvsynden, det vill säga själva skadan eller benägenheten att vända sig ifrån Gud, får 

människan fortsätta att kämpa emot under hela sitt jordeliv, men med den helige Andes 

bistånd kan även befrielse från själva benägenheten påbörjas, för att slutligen fullbordas efter 

den fysiska döden. Också i de nya texterna framhålls ovanstående, det är genom Kristus som 

mänskligheten kan befrias och räddas. Det är på grund av Jesus som relationen och 

gemenskapen med Gud återupptas/förnyas. Man poängterar dock inte dopet i samma 

bemärkelse som man gör i de äldre texterna, men framhåller ändå ett samband mellan dop och 

gudsgemenskap, befrielse, förlåtelse och frälsning. Det enda som skiljer mellan de äldre och 

de nya texterna är alltså deras sätt att formulera sig. De äldre texterna lägger tyngdpunkten på 

dopet, i förvissningen om att läsarna vet att det är det som händer i dopet som är botemedlet 

och räddningen. Säger man dop, behövs det ingen djupare förklaring. Man vet att dopet är ett 

säkert kort, men påstår inte (även om det kan tolkas så till exempel i Augustana), att det inte 

                                                   
179 Tomas Jarvid, ”Vandra vägen” http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/om-mig-och-bloggen/ (hämtad: 2016-02-08). 

http://blogg.svenskakyrkan.se/vandravagen/om-mig-och-bloggen/
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kan ske på annat vis. I de nya texterna läger man tvärtom krutet på att förklara det som händer 

i dopet, utan att för den skull prata om dop, att dopet är ett sakrament där allt det man talar om 

faktiskt händer, får man själv räkna ut. Trots att dopet är av största vikt i de äldre texterna, är 

det ändå tron som till syvende och sist, är den avgörande faktorn, vilket kanske blir tydligast i 

Schmalkaldiska artiklarna. 

Gud, skapelsen och människan: Man är ense om att Gud är god, och att allt Gud skapar är 

gott. Däremot påpekas i några av de nya texterna,  att den människosyn Augustinus 

förespråkar är teologiskt ohållbar. Detta är något som jag tycker mig se även i de äldre 

texterna. För övrigt verkar många ha hängt upp sig på just Augustinus, man tycks glömma att 

både den lutherska, likväl som den tridentinska arvsyndsläran, har utvecklats, även om 

Augustinus arvsyndsteori ligger till grund. Här kommer Anna Sophia Bonde, präst ifrån Lund, 

men en viktig synpunkt:  

Som jag ser det är nog Augustinus av marginell betydelse i 

sammanhanget. Det stora problemet är ju om det finns täckning i 

verkligheten för det han gjorde teologi av. Och det befarar jag att 

det gör.
180

  

Man framhåller i de nya texterna att ”ingen faller utanför Guds omsorg”, ett budskap vilket, 

enligt KT, Grantén menar behöver bli tydligare.
181

 ”Gud är inte skild från sin skapelse”, 

påminner Hammar oss om.
182

 Nä, bekymret är väl snarare att människan själv klipper av 

kontakten. Problemet ligger som jag ser det inte hos Gud. Jag har förstått att många känner 

det som exkluderande när man talar om Kristus som enda möjligheten till frälsning, eller om 

man hellre vill betona dopet i denna fråga. Så vitt jag vet är alla inbjudna. Men att få välja är 

också en rättighet, och hur svårt det än är att förstå, så vill kanske inte alla bli inkluderade. 

Det gör inte någon till en sämre människa, för det fina med arvsynden, som jag tolkar den, är 

att den har en fullständigt demokratisk människosyn, där döpta, odöpta, troende, icke troende 

dras över samma kam. Dessutom är den ju icke åldersdiskriminerande.  

 

                                                   
180

 Kyrkans Tidning, ”Dopet befriar oss från ockupationsmakten”, Debatt. Nr 8, februari 25, 2010. 
181

 Kyrkans Tidning, ”En del av kyrkans gemenskap”, Debatt. Nr 7, februari 18, 2010. 
182

 Kyrkans Tidning, ”Något är heligt: hos alla barn som föds”, Kultur tro och liv. Nr 1, januari 7, 2010. 
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Avslutningsvis en kort kommentar till synen på arvsyndsläran: Som undersökningen visar 

skiftar inställningen till arvsyndsläran ganska kraftigt i de nya texterna (kanske mer känslo- än 

faktamässigt). Det man kanske inte tänker på är att även i de äldre texterna finns 

betänksamheter om hur läran skall förklaras och förstås på rätt sätt. Det är ju därför man tar 

till orda och engagerar sig på denna punkt. Inget nytt här alltså.  
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6. Slutsats 

– Hur förs resonemanget i Svenska kyrkan kring arvsyndsläran under perioden 2000–

2015?  

– Vilka likheter och skillnader framträder i en jämförelse med det material om 

arvsynden som återfinns i Svenska kyrkans bekännelseskrifter?  

Arvsynden och arvsyndsläran har inte varit det mest aktuella samtalsämnet i Svenska kyrkan 

under aktuell tid. Det blev ett uppsving i och med Anna-Karin Hammars doktorsavhandling. 

Denna väckte en debatt, som annars troligtvis inte skulle existera. Men den visar också på att 

det finns ett behov och en önskan att prata om arvsynden, och den gällande arvsyndsläran. Det 

är värt att komma ihåg är källorna i min underökning av de nya texterna inte representerar en 

fullständig bild av hur resonemangen går överlag i Svenska Kyrkan, utan enbart visar hur 

resonemangen går i dessa utvalda texter. Det går inte att generalisera, då källorna är allt för få. 

Men i dessa källor kan jag, i resonemangen, se tre linjer: 

4. En helt i enlighet med den lutherska bekännelsen. 

5. En förändringsstävande  

6. En lite mittemellan.  

När det gäller den förändringsträvande linjen, handlar förändringen både om innehållet i 

arvsyndsläran och hur man ska uttrycka arvsynden. I den mittemellan vill man inte direkt 

ändra arvsyndsläran, bara uttrycka den på ett annat sätt. Det finns dock lite av en ”stoppa 

under mattan tendens”, i denna ”mittemellanlinje”. I linjen som överensstämmer med den 

lutherska bekännelsen, handlar det inte, som man skulle kunna tro, om att blint bara hålla fast 

vid traditionen. Det finns en medvetenhet om att vissa förutsättningar som låg till grund för 

till exempel Luthers tänkande, inte längre existerar eller har ändrats, vilket man verkar ha 

funderat kring. Man anser ändå att den lutherska bekännelsen håller. 

De äldre och de nya texterna verkar vid första anblicken vara väldigt olika, både till sitt 

uttryck och i sin ton. I vissa av de nya texterna får man inledningsvis en känsla av ett högljutt 

avståndstagande mot både arvsynd och arvsyndsläran, som sedan gradvis avtar. Eller som vid 

en djupare läsning, mest är en illusion. Vad gäller innehållet hittar man i de nya texterna spår 

och anknytningar till de gamla, ibland får man dock undersöka med lupp.  
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Mitt intryck är ändå att både de äldre och de nya texterna egentligen säger samma sak, men på 

väldigt olika sätt. Det har blivit en förskjutning på vart man lägger fokus, och det är andra 

aspekter och frågor som betonas. Vissa förutsättningar har förändrats, och så även den kontext 

som texterna ska bemöta. Men till och med i de texter där man försöker bryta med 

arvsyndsläran, blir arvsynden dock den samma. Det kan verka som om man ändrar innebörd i 

olika begrepp som synd, skuld och arv, men vid närmare granskning är det bara byte av ord, 

under ytan är det ändå samma fenomen man försöker beskriva. På tal om ord, i de äldre 

texterna förklaras arvsynden kort, klart och koncist, vilket naturligtvis kan upplevas kärvt och 

skapa behov till diskussion, men som jag nu kan uppskatta som en konst. Min egen reflektion 

har varit att när arvsynden, och framförallt arvsyndsläran, uppfattas som ett problem, handlar 

det mer om ett pedagogiskt än ett teologiskt dilemma. Ofta saknas kunskap. Det framstår 

tydligt av texterna att arvsynden är ett faktum, och att arvsyndsläran fyller ett behov, oavsett 

om man gillar den eller inte… 
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