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1. Inledning  

Svenska kyrkan är en luthersk evangelisk kyrka som vila på den apostoliska traditionen genom 

Confessio Augustana. Svenska kyrkan har valt att vara en episkopal kyrka där den främsta 

företrädaren för kyrkan är ärkebiskopen. Övriga biskopar är de främsta företrädarna för sina 

respektive stift. Svenska kyrkan har valt att vara demokratisk genom kyrkomötet där folkvalda 

representanter styr Svenska kyrkan. Under de senaste 150 åren har kyrkomötet omformats och 

därmed biskoparnas roll i det. Biskoparna gick från att vara självskrivna ledamöter till att ingå i en 

läronämnd med syftet att yttra sig kring olika frågor som uppstått i kyrkomötet med läromässiga 

implikationer. Det denna uppsats vill undersöka är hur läronämnde utför sitt arbete att yttra sig 

angående sådana frågor i kyrkomötet. Därför kommer ett antal yttranden att granskas systematiskt 

för att undersöka om mönster finns i läronämndens sätt att skriva yttranden.  

1.1. Bakgrund, Svenska kyrkans Läronämnd  

Svenska kyrkans läronämnd är en instans som grundades under 1980-talet på grund av att 

kyrkomötet förändrat sin konstitution. För att förstå dessa förändringar behöver en längre 

historiebeskrivning göras än denna. Frågan om kyrkans konstitution och hur beslut fattas sträcker 

sig långt tillbaka i tiden, men för att inte gå för långt bak i historien tar denna exposé avstamp i 

1800-talet. Under 1860-talet kom hela den svenska konstitutionen att förändras, varav den främsta 

utgörs av den från en ståndsriksdag till en tvåkammarriksdag. Detta innebar för Svenska kyrkan att 

det präststånd som tidigare beslutat om de kyrkliga frågorna kom att avskaffas.1 Istället för 

prästståndet där biskopar och präster utgjort den beslutsfattande församlingen kom ett kyrkomöte 

att instiftas.2 Kyrkomötet blev alltså grunden för hur kyrkan skulle styra sina interna och externa 

angelägenheter, på uppdrag av den svenska staten.3 Detta kyrkomöte har sedan dess förändrats 

succesivt från ett sammanhang där hälften av ledamöterna bestod av det vigda ämbetet och den 

andra hälften av församlingsvalda ledamöter till ett möte som helt demokratiserats genom att inte 

låta ämbetet ha någon garanterad representation bland ledamöterna. Denna process har inte varit 

självklar och för att inte ta alltför stor plats med alla turer som lett fram till det kyrkomöte som 

känns igen idag kommer endast några avgörande nedslag få förklara denna process.  

 
1 Bexell 1990, s. 162-65. 
2 Bexell 1990, s. 162-65. 
3 Bexell 1990, s. 162-65. 
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Under 1900-talet, men framförallt med betoning på den andra halvan, infördes större reformer 

som kom att ändra kyrkomötets uppbyggnad. Under mitten av 1900-talet ändrades kyrkomötets 

sammansättning av ledamöter där de folkvalda representanterna blev något fler än de vigda 

representanterna. Från att tidigare ha varit ett sammanhang som hade tydligt fokus på det vigda 

ämbetet blev nu kyrkomötet ett forum där lekmän fick ett större inflytande i de kyrkliga 

angelägenheterna.4 Under 1980-talet togs det ännu ett steg i samma riktning. Från att ha haft en 

ansvarslinje som delades mellan det vigda ämbetet och lekfolk kom nu istället ett kyrkomöte i vilket 

det vigda ämbetet ej njöt någon självskrivenhet.5 Alla ledamöter i kyrkomötet skulle därmed väljas 

demokratiskt på lika villkor. Detta beslut medförde att den expertis som det vigda ämbetet besuttit 

gällande teologiska frågor kom att riskeras. Kompromissen blev att en nämnd instiftades som skulle 

granska alla beslut som på något sätt berör frågor av denna art – sålunda instiftades läronämnden.6 

Läronämnden skulle bestå av Svenska kyrkans alla biskopar samt 8 övriga av kyrkomötet valda 

ombud som med särskild teologisk expertis skulle ingå i nämnden. Läronämndens uppgift skulle 

vara att granska de beslut som på något sätt berör Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.7 

Granskningen skulle ske i en form av utlåtanden till kyrkomötet, läronämndens s.k. yttranden. 

Dessa yttranden ska vägleda kyrkomötet i de beslut som ska fattas som berör tron, bekännelsen 

och läran.  

Läronämndens styrs i kyrkoordningens 11 kap. 17 §. Där står det följande: 

”Läronämnden ska yttra sig innan kyrkomötet beslutar i ärenden som gäller 

1. grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, 

2. att anta eller ändra Svenska kyrkans böcker, 

3. bestämmelser om gudstjänster, sakrament och övriga handlingar, 

4. bestämmelser om kyrkans vigningstjänst, och 

5. ekumeniska överenskommelser. 

Läronämnden ska beredas tillfälle att yttra sig i övriga lärofrågor. Läronämnden ska, om den 

avger yttrande enligt andra stycket, ange om det gäller en sådan lärofråga där den särskilda 

beslutsordningen enligt 18 § kan bli tillämplig.”8  

Detta innebär att läronämnden har rätt att yttra sig angående motioner och kyrkostyrelsens 

skrivelser som passar in i de fem punkterna ovan. Den särskilda beslutsordningen blev också en 

kompromiss av det att det vigda ämbetet förlorade sin självskrivenhet i kyrkomötet. Denna 

beslutsordning innebär att biskoparna har rätt att stoppa ett förslag i kyrkomötet som de anser 

 
4 Bexell 1990, s. 162-65. 
5 Bexell 1990, s. 147-49. 
6 Edqvist 2019, s. 308-309. 
7 Edqvist 2019, s. 312. 
8 Kyrkoordningen 2020, s. 36. 
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strider mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.9 Om biskoparna yrkat på den särskilda 

beslutsordningen rörande ett beslut och detta beslut fått ett jakande röstningsförfarande i 

kyrkomötet träder beslutsordningen in. Detta innebär att beslutet ska bordläggas till 

nästkommande kyrkomöte för att därvid beredas efter att en ny prövningsprocess skett i 

kyrkomötet och beslutas om.10 Under 2009 kom den särskilda beslutsordningen att stärkas 

ytterligare. Det fanns en viss brist i att låta det nästkommande kyrkomöte besluta i samma ärende 

då kyrkomötet skulle kunna bestå av samma ledamöter som tidigare året valt att motsätta sig 

biskoparna och läronämndens rekommendationer. Därför tillades det i den 18 § i 11 kap. att ärendet 

bordläggs tills ett helt nyvalt kyrkomöte valts.11 Denna förändring kom att stärka biskoparnas tillsyn 

och läronämndens möjlighet att utföra sitt granskande uppdrag. 

 I en kort promemoria som ges till nyvalda eller nytillsatta ledamöter i läronämnden förklaras 

det kort hur nämnden arbetar. Läronämnden träffas vid behov två gånger innan kyrkomötets 

session för att diskutera skrivelserna och motionerna. Vid det senare tillfället författas yttranden av 

hela läronämnden tillsammans.12 Läronämnden fokuserar på de så kallade attsatserna i motionen, 

snarare än de brödtexter som är kopplade till motionen, då det de facto är attsatsen som det beslutas 

om. Läronämnden yttrar sig i regel inte om förslag att tillsätta utredningar, utan inväntar då istället 

utredningens resultat innan yttranden ges.13 Inför det senare tillfälle då läronämnden sammanträder 

finns det ett färdigt förslag på vilka skrivelser och motioner som läronämnden kan yttra sig om, 

dock väljer nämnden själv vilka motioner och skrivelser oberoende av detta förslag vad de ska yttra 

sig om. Tidigare relevanta yttranden tas också i beaktande vid nya yttranden.14  

1.2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att granska på vilket sätt läronämnden faktiskt utför sitt uppdrag att bevaka 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i kyrkomötet. Uppsatsen kommer därmed att undersöka 

ett urval av de yttranden som författats under perioden 2009 till 2019. Anledningen att denna 

period valts är att det är relevant att förstå hur läronämnden tolkar sitt uppdrag i vår samtid. För 

att uppnå detta syfte behövs en frågeställning som är precis nog för att uppnå detta, varför 

frågeställningarna lyder:  

 

 
9 Edqvist 2019, s. 315-316. 
10 Edqvist 2019, s. 315-316. 
11 Edqvist 2019, s. 340-342. 
12 PM, Cristina Grenholm 2018, s. 1. 
13 PM, Cristina Grenholm 2018, s. 1. 
14 PM, Cristina Grenholm 2018, s. 1. 
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- På vilket sätt förhåller sig läronämndens yttranden till uppdraget att bevaka Svenska kyrkans 

tro, bekännelse och lära?  

- Vilka möjliga effekter kan förhållningssättet ha för den allmänna förståelsen av Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära?  

 
Dessa två frågeställningar låter syftet undersökas i två led. Det första ledet handlar om att 

undersöka det sätt, på vilket läronämndens yttranden förhåller sig till det allmänna uppdraget att 

faktiskt bevaka kyrkans15 tro, bekännelse och lära. Det andra ledet handlar om att se vilka eventuella 

konsekvenser som detta sätt möjligtvis kan ha, dels för den allmänna uppfattningen om hur 

Svenska kyrkan uppfattar sin tro, bekännelse och lära, dels för hur kyrkan själv uppfattar detta.  

Frågeställningarna kommer på så sätt ringa in två viktiga områden som på olika sätt reder ut 

uppsatsens syfte.  

1.3. Forskningsläge 

Uppsatsen kommer beröra Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära samt Svenska kyrkans 

läronämnd. Dessa två områden berör på ett sätt samma forskningslandskap men kan samtidigt 

delas in i två kategorier. Den övergripande kategorin är Svenska kyrkans bekännelse, vilket är en 

kategori som omfattar ett stort fält med bred vidd: här finns mycket forskning publicerad. Detta 

innebär att ett urval av vilken forskning som ska omnämnas här behöver göras. 

Forskningsöversikten kommer ta avstamp i några av 1900-talets tidiga bekännelsedebatter för att 

senare gå in mer specifikt på det bekännelsearbete som genomfördes i Svenska kyrkan under 1980- 

och 90-talet, för att slutligen presentera ett sista modernt bidrag några år gammalt. Dessa urval har 

gjorts utifrån en bedömning av vad och vilka forskningsbidrag som är relevanta att nämna just för 

denna uppsats. Det andra området är forskningen kring läronämnden. Här finns det betydligt färre 

forskningsbidrag publicerade, vilket gör att det finns en lucka i forskningslandskapet att fylla. Dessa 

två områden presenteras i separata underrubriker nedan: 

1.3.1. Svenska kyrkans bekännelse   

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära har historiskt diskuterats ur olika synvinklar. En 

forskningsöversikt behöver vara balanserad: därför tar denna översikt utgångpunkt i den 

bekännelsedebatt som fanns i början av det förra århundradet. En bok om kyrkan (1943) är en 

 
15 Kyrkan, kommer synonymt att användas med Svenska kyrkan igenom hela uppsatsen. 
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antologi som bland annat diskuterar frågan om vilka böcker som bör ingå i Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter. Frågan berör egentligen uppfattningen om Konkordiebokens vara eller icke 

vara som en av de konkreta bekännelseskrifterna för Svenska kyrkan.16 I antologin presenteras båda 

sidornas argument, debatten berör den övergripande frågan huruvida Confessio Augustana ensamt 

utgör tillräcklig grund för att utgöra Svenska kyrkans bekännelse. Den ena sidan hävdade att endast 

Confessio Augustana som enskilt dokument är det tydliga och explicita lutherska uttrycket för att 

beskriva samfundets bekännelse.17 Andra sidan hävdade snarare att hela Konkordieboken behöves 

för att definiera Svenska kyrkan och dess bekännelse.18 Antologin låter teologer från båda sidorna 

skriva bidrag som berör denna fråga. En intressant notering är att denna debatt egentligen har varit 

aktuell i Svenska kyrkans historia sedan Uppsala mötes beslut år 1593 blev giltigt.19 Detta kan bero 

på att en gemensam uppfattning som kyrkan burit med sig, åtminstone de senaste 100 åren, har 

varit att kyrkans relation till sin bekännelse inte är statisk utan att den måste få prövas i varje tid. 

Hilding Pleijel förklarar kyrkan på ett finurligt sätt, vilket är att Svenska kyrkan är en levande 

organism.20 Detta bekräftas i Svenska kyrkans kyrkoordnings första paragraf med lydelsen att 

bekännelsen gestaltas i gudstjänst och liv.21  Dock har just frågan om Konkordiebokens vara eller 

icke vara ebbat av efter 1950-talet och framåt.  

För denna forskningsöversikt skulle det vara oundvikligt att inte ta upp det bekännelsearbete 

som Svenska kyrkan påbörjade under 1980-talet. Bekännelsearbetet innebar bland annat att en total 

översikt och diskussion inleddes för att utreda och förklara Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära.22 Flertal olika teologer, ämbetsbärare och lekfolk fick i uppdrag att från olika synvinklar 

diskutera, problematisera och utveckla uppfattningen och förståelsen av Svenska kyrkans 

bekännelse.23 Det kommer inte här att närmre gås in på alla dessa bidrag i detalj då det skulle bli en 

alldeles för lång ansats, utan det kommer snarare kort att sammanfattas vissa titlar som under denna 

tid producerades: Lars Eckerdal, Birger Gerhardsson och Per Erik Persson skrev tillsammans Vad 

står svenska kyrkan för?, en monografi som ska beskriva Svenska kyrkans lutherska identitet.24 Ingmar 

Ström och Carl-Henrik Grenholm var redaktörer för en kort antologi, Kristen bekännelse idag, vars 

syfte var att vara ett samtalsunderlag för de referensförsamlingarna som fått uppdrag av 

bekännelsekommittén att diskutera kyrkans bekännelse och identitet.25 

 
16 En bok om kyrkan 1943. s. 226-230. 
17 En bok om kyrkan 1943. s. 226-230. 
18 En bok om kyrkan 1943. s. 226-230. 
19 En bok om kyrkan 1943. s. 226-230. 
20 Pleijel 1941, s. 215. 
21 Kyrkoordningen 2020, s. 6. 
22 Aurelius & Edgar 1996, s. 10-12. 
23 Aurelius & Almén 1996, s. 12-17. 
24 Eckerdal & Persson & Gerhardsson 1989, s. 9. 
25 Ström & Grenholm 1986, s. 9-11. 
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Carl Axel Aurelius och Edgar Almén konstaterar i sin rapport till Svenska kyrkan några 

intressanta poänger om 1980-talets bekännelsearbete. De lyfter fram tre väsentliga punkter: att det 

råder en övergripande kunskapsförlust om Svenska kyrkan och den kristna tron,26 att en svarande 

ecklesiologi är att föredra,27 samt att den centrala utgångspunkten för kyrkan är gudstjänsten – det 

är gudstjänsten som för samman bekännelse och liv i kyrkan.28 Enligt rapporten är dessa tre insikter 

någonting som kyrkan kontinuerligt måste arbeta aktivt med för att dels låta bekännelsen vara rimlig 

i dagens kontext, dels för att ett aktivt arbete för att förstå bekännelsen alltid bör vara en kyrkans 

angelägenhet.29 

En rapport från Civildepartementet som utkom år 1987 granskar läroansvaret i kyrkan utifrån 

en teologisk belysning. Rapporten är skriven av teologer från de teologiska institutionerna vid 

Uppsala och Lunds universitet. Rapporten konstaterar bland annat att rollen som Svenska kyrkans 

biskopar har behöver stärkas och att biskoparnas roll i kyrkomötet inte står i strid med huruvida 

en läronämnd behövs eller inte.30 Denna insikt underbyggs av att kyrkans episkopala väsen inte kan 

fungera så som en stat styrs, detta eftersom kyrkans väsen ytterst styrs av Gud genom evangeliets 

budskap.31 Rapporten sätter in läronämndens och biskoparnas roll i den problematik som finns 

runtomkring maktfördelningen i stort, och specifikt den dåvarande kontexten och i den allmänna 

historiska debatt om på vilket sätt Svenska kyrkans konstitution ska fungera.  

Festskriften till Carl Henrik Martling, Med engagemang och medansvar, har kapitel som också är 

intressanta att nämna här. Oloph Bexell redogör i en grundlig historisk skildring för hur prästers 

och lekmännens roll i kyrkomötet förändrats från ett präststånd till ett demokratiskt valt kyrkomöte 

idag.32 Sture Johansson skriver i sitt bidrag om hur relationen mellan prästerskapet och lekfolket 

sett ut och hur det har förändrats under 1980-talet. Här konstaterar Johansson att frågan om 

lojaliteten till kyrkan är den stora utmaningen för dagens kyrkopolitiska system.33 Dessa två 

artikelbidrag ger en god historisk förståelse för hur kyrkomötet förändrats och hur politiken och 

idéerna bakom de förändringarna uppkommit. Dessa sätter på så vis in dagens kyrkomöte i dess 

sammanhang och förståelse för hur en läronämnd kommit att stiftas. 

Günter Gassman och Scott Hendrix har skrivit För Kristi skull, vilket är en historisk monografi 

som sätter den lutherska bekännelsens uppkomsthistoria i dess kontext. Det intressant med 

 
26 Aurelius & Almén 1996, s. 27. 
27 Svarande ecklesiologi menar Aurelius och Almen är den ecklesiologi som svarar mot de problem och 
förutsättningar som kyrkan står i för tillfället. En svarande ecklesiologi har alltså ett dynamiskt och rörligt drag för att 
i varje tid kunna förstå kyrkans uppdrag och väsen på bästa sätt. s. 55 
28 Aurelius & Almén 1996, s. 62. 
29 Aurelius & Almén 1996, s. 60-62. 
30 Arbetsgruppen för utvärdering av kyrkomötesreformen 1987, s. 126-127. 
31 Arbetsgruppen för utvärdering av kyrkomötesreformen 1987, s. 124-125. 
32 Bexell 1990, s. 164-165. 
33 Johannsson 1990, s. 178.  
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monografin är att den översatts till svenska genom Strängnäs stift till deras präst- och diakonmöte 

år 2017.34 Hendrix och Gassman förklarar och kontextualiserar varje enskilt dokument som 

kommit att ingå i Konkordiebokens skriftsamling. Till det att översättningen publicerades fick Carl 

Axel Aurelius skriva ett inledande kapitel på begäran av Strängnäs stift. I detta kapitel konstaterar 

han två viktiga saker som definierar Svenska kyrkan i dagens kyrkliga självförståelse: dels att 

Svenska kyrkan är en bekännelsekyrka och att Svenska kyrkan dels också är en brobyggarkyrka.35 

Svenska kyrkan som bekännelsekyrka innebär att samfundet har en bekännelse som definierar vad 

som är dess tro och identitet. En brobyggarkyrka är enligt Aurelius en kyrka som har en stark 

ekumenisk förankring, en kyrka som vill föra dialog med andra kyrkor utan att varken göra avkall 

mot sig själv eller mot den andra kyrkan.36 Dessa två epitet är på sätt och vis identitetsskapande för 

samfundets självförståelse när det gäller att förstå sin egen kontext och sin egen relation till 

historien, menar Aurelius.37 

1.3.2. Svenska kyrkans läronämnd 

Den andra kategorin inom forskningsöversikten är forskning som direkt eller indirekt berör 

läronämndens faktiska arbete och dess innehåll. Här finns det inte mycket forskning som på olika 

sätt undersöker hur läronämnden konkret arbetar. Det som funnits gällande denna fråga är en 

kandidatuppsats som framlades år 2017 vid Uppsala universitet. Denna uppsats undersöker vilken 

implicit ecklesiologi som läronämnden ger uttryck för när det gäller att yttra sig i enlighet med det 

som beskrivs i nämndens uppdragsbeskrivning, nämligen att den också ska yttra sig vid motioner 

som berör ”övriga lärofrågor”.38 Eftersom Per Stumles uppsats inte angränsar direkt till denna 

uppsats eget ämne utgör den därför inget hinder för att undersöka det valda område av forsknings-

landskapet som denna uppsats vill sondera.  

Det finns däremot en bredare bas av olika forskningsbidrag kring läronämndens uppkomst och 

om dess funktion i och för Svenska kyrkan. År 2019 publicerades en antologi om Svenska kyrkans 

kyrkorätt, där Gunnar Edqvist har skrivet kapitlet Kyrkomötets läronämnd: tillkomst, uppgift och yttranden, 

som ägnas helt åt läronämnden. Kapitlet sätter nämndens uppkomsthistoria och funktion i dess 

historiska kontext och ger på så vis en historisk överblick av hur läronämnden kom att instiftas och 

hur dess funktion kommit att förändras i Svenska kyrkan.39 Just för denna uppsats är detta kapitel 

 
34 Gassman & Hendrix 2017, s. 11-12. 
35 Gassman & Hendrix 2017, s. 22-24. 
36 Gassman & Hendrix 2017, s. 22-24. 
37 Gassman & Hendrix 2017, s. 22-24. 
38 Stumle 2017, s. 5-6. 
39 Edqvist 2019, s. 308. 
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en god resurs för att förstå vilken roll som läronämnden har fått inom Svenska kyrkan och hur den 

rättsliga regleringen av nämnden faktiskt ser ut. Utöver detta kapitel som tydliggör funktionen och 

vikten av en läronämnd som kontrollerar demokratiskt fattade beslut på Svenska kyrkans nationella 

nivå har antologin ett bidrag till som indirekt berör läronämnden.  

Rolf Nygren har skrivet kapitlet Rättsarvet från fornkyrkan och Confessio Augustana, där han 

problematiserar Svenska kyrkans organisation och ecklesiologi. Det berör direkt frågan om Svenska 

kyrkans apostolicitet och episkopalitet. Han hävdar att Svenska kyrkan håller på att delvis eller helt 

förlora den episkopala grundstruktur som återfinns redan tidigt i den apostoliska kyrkan.40 Nygren 

hävdar detta genom att först historiskt konstatera hur den tidiga kristna kyrkan valt att organisera 

sig genom en episkopal maktstruktur. Maktstrukturen tar sin form utifrån att det är genom 

biskopsmöten som den tidiga apostoliska kyrkan väljer att organisera sig. I dessa möten eller 

synoder så avgörs viktiga lärotvister som den tidiga apostoliska kyrkan hamnat i utifrån det faktum 

att Herrens återkomst dröjt. Frågorna som diskuteras under dessa möten berör den apostoliska 

kyrkans organisation och hur kyrkan väljer att framträda på jorden.41 Nygrens kritik ligger i att 

Svenska kyrkan tagit ett avstånd från den apostoliska traditionen i och med att biskoparnas makt 

förändrats och inskränkts under 1900-talet.42 

1.4. Avgränsning 

Om uppsatsen ska vara genomförbar behöver det göras avgränsningar. Två följande avgränsningar 

kommer göra att detta arbete blir rimligt och genomförbart. Först behöver en tidsbestämd period 

preciseras där yttrandena från läronämnden väljs ut. Den period som funnits mest rimlig för detta 

arbete och som redans nämnts är från år 2009 till år 2019. En tioårsperiod är en rimlig avgränsning 

för att få ett tillräckligt brett materialomfång då läronämnden producerat omkring tio till tjugo 

yttranden per år under denna period. Denna period befinner sig också i samtiden vilket är en fördel 

då uppsatsens syfte är att förstå hur läronämnden valt att tolka sitt uppdrag i en samtida kontext.  

Därutöver behövs det ytterligare avgränsningar för att avgöra vilka yttranden som är relevanta 

att undersöka i detta arbete. För att avgränsa detta har det skapats tre principer som tillsammans 

ska utgöra grunden för avgränsningarna. Dessa tre principer är följande; omfångsprincipen, 

kontroversprincipen och rimlighetsprincipen. Dessa tre har framtagits just för denna uppsats specifika 

situation och kommer var för sig att presenteras. Omfångsprincipen innebär att de av läronämndens 

 
40 Nygren 2019, s. 30-32. 
41 Nygren 2019, s. 30-32. 
42 Nygren 2019, s. 30-32. 
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yttranden som har större textomfång kommer att prioriteras framför de med mindre textomfång. 

Denna princip har skapats för att den ger materialet möjlighet att täcka de yttranden som har störst 

potential att innehålla mest relevant sakinnehåll, det vill säga att dessa yttranden är mer troliga att 

innehålla djupare och bredare diskussioner som faktiskt visar på sättet som läronämnden behandlar 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Kontroversprincipen avser att undersöka de yttranden som 

på olika sätt varit kontroversiella för kyrkans tro, bekännelse och lära. Vad som är en kontroversiell 

fråga eller tema gentemot tron, bekännelsen och lära behöver därför preciseras och uttryckas. 

Frågor och teman som direkt eller indirekt berör kyrkans gemensamma uppfattning om kön och 

sexualitet, moral och etik, kyrkans identitet och struktur är alla områden som på sina egna sätt är 

eller kan vara kontroversiella för Svenska kyrkan. Dessa frågor och teman har stora spännvidder 

inom olika tolkningsmöjligheter och eftersom Svenska kyrkan eftersträvar att ha en gemensam 

uppfattning kring dessa blir de kontroversiella då kyrkan behöver ta ställning för eller mot de olika 

tolkningsmöjligheterna. Med hjälp av dessa beröringspunkter kan då de yttranden av läronämnden 

som berör teman och frågor kring detta väljas ut. Dessa yttranden har också större möjlighet att på 

ett tydligare sätt visa hur läronämnden i sak förhåller sig till sitt uppdrag av att bevaka Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära. Rimlighetsprincipen eftersträvar att välja ut de yttranden som är 

rimliga för just denna uppsats frågeställningar. Ett rimligt yttrande är ett som diskuterar tron, 

bekännelsen och läran men som kanske inte faller under någon av de två andra ovannämnda 

principerna. Det kan alltså vara ett yttrande som inte direkt är kontroversiellt för kyrkan i sak och 

eller ett yttrande som inte har ett större omfång än övriga valda yttranden men som ändå på ett 

adekvat sätt behandlar tron, bekännelsen och läran och därför behövs tas upp i materialet. 

Av dessa tre principerna är det också värt att påpeka att yttranden som på något sätt berör alla 

tre principer först och främst kommer att väljas. Om det ändock mot förmodan skulle ges ett för 

litet underlag kan ytterligare ett antal yttranden komma att väljas ut som då berör en eller två av 

dessa tre principer.  

1.5. Material  

Uppsatsens material utgörs av kyrkomöteshandlingar. Materialet består primärt av läronämndens 

yttranden och det är dessa som kommer att analyseras. För sammanhangets skull kommer de 

berörda motionerna och utskottsbetänkandena att kort presenteras vid analysen för att ge 

yttrandena sina kontexter. Dessa extra handlingar utgör dock inte materialet i sig utan kommer 

sätta in yttrandena i dessas sammanhang och därför granskas dessa inte vidare i detta kapitel.  Med 

uppsatsens tidsbegränsade inramning mellan åren 2009–2019 och de tre urvalsprinciperna 
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omfångsprincipen, kontroversprincipen och rimlighetsprincipen har följande yttranden valts att utgöra 

uppsatsens material. För att ge uppsatsens analys en systematisk framläggning har yttrandena 

inramats under fem övergripande teman, vilka är följande:  

Tema I, Hanteringen av bekännelsen berör yttrandena LN2015:10y och LN2014:10y, samt 

LN2015:11y och LN2014:11y, vilka diskuterar frågan om att tydliggöra vilka dokument som ska 

räknas som av kyrkan bejakade och hur processen går till när kyrkan väljer att bejaka dokument, 

samt frågan om att tillägga nya explicita skrifter i kyrkoordningens första paragrafs lydelse.  

Tema II, Biskoparna i Svenska kyrkan med yttrandena LN2018:11y, LN2016:6y, LN2015:9y och 

2009:1y. Yttrandena berör frågan om att tidsbegränsa uppdraget som biskop i Svenska kyrkan, och 

därutöver yttrandena LN2013:6y och LN2009:2y som berör frågan om vilken maktställning 

biskoparna bör ha i kyrkomötet. 

Tema III, Kyrkohandboken, berör yttrandena från 2017 års kyrkomöte, LN2017:1y samt 

LN2017:10y- och 11y, då dessa berör frågan om att anta det dåvarande förslaget till ny 

kyrkohandbok för Svenska kyrkan.  

Tema IV, Vigsel av samkönade par, innefattar yttrandet LN2009:12y vilket gäller frågan om att 

öppna vigseln i Svenska kyrkan för samkönade par. Yttrandet LN2015:12y berör frågan som blev 

en konsekvens av beslutet från år 2009 om prästers rätt till att inte viga samkönade par. Yttrandena 

LN2017:4y, LN2016:8y berör frågan om att tillägga ett nytt vigningslöfte för präster inom Svenska 

kyrkans ordning. 

Tema V, Kyrkans identitet, innefattar yttrandena LN2016:11y, LN2015:8y, LN2014:9y, 

LN2013:4y och LN2009:10y. Dessa yttranden berör frågor som direkt behandlar Svenska kyrkans 

identitet. Utöver dessa berör också frågan om lagen om Svenska kyrkan detta tema, varför 

yttrandena LN2014:15y, LN2013:14y och LN2012:10y infogas här. Yttrandena LN2012:2y och 

LN2011:4 berör också frågan om Svenska kyrkans identitet, dock mer implicit. Dessa tas därför 

också upp inom detta tema. 

Alla dessa teman innefattar yttranden som på något sätt uppnått de tre urvalsprinciperna. De 

har alla ett omfång som gör det möjligt att utvinna konkreta påståenden om hur läronämnden 

faktiskt behandlar Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. De alla berör frågor som på något sätt 

kan anses vara kontroversiella ämnen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. De är också 

rimliga för att kunna utvinna ett betydande resultat för uppsatsens syfte och för 

forsningslandskapets utvidgande. 
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1.6. Teori  

Detta avsnitt avser att utreda och ge verktyg för de tolkningsproblem som finns för att förstå hur 

läronämnden använder tron, bekännelsen och läran i sina yttranden. Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära är stadfäst i kyrkoordningens första paragraf, och den lyder:  

 
”Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det 

är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den 

nicenska och den athanasianska trosbekännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, bejakad 

och erkänd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i andra av Svenska 

kyrkan bejakade dokument.”43 

 

Paragrafen avser att förklara Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För att helt förstå denna 

paragraf måste två problem förklaras: de två explicita och implicita källorna som åsyftas. Paragrafen 

har alltså två typer av källor som förklarar dess tro, bekännelse och lära, vilka återfinns i det som 

explicit uttrycks i texten och det som implicit antas. Det explicita materialet är enklare att förstå 

och behöver därför inte problematiseras lika tydligt som det implicita.  

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära uttrycks explicit i Guds heliga ord som uttrycks i 

Bibeln, de tre apostoliska symbola44, Confessio Augustana som utgör grunden för Confessio Fidei45 

och Konkordieboken i sin helhet. Innebörden är att när dessa refereras till i läronämndens yttrande 

kommer de att behandlas som explicita referenser, vilket möjliggör att se ett mönster som kan 

urskilja på vilket sätt läronämnden faktiskt utför uppdraget att bevaka Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära. 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära som implicit antas i paragrafen åsyftas i 

formuleringarna ”som gestaltas i gudstjänst och liv” och ”samt i andra av Svenska kyrkan bejakade 

dokument”. Lydelserna är implicita eftersom det som de åsyftar inte är konkretiserat i någon tydlig 

lagförd eller stadgad text. Vad som innefattas i ”gudstjänst och liv … samt andra […] bejakade 

dokument” är dynamiska lydelser på så sätt att innehållet i dem inte är explicit lagfört av 

kyrkomötet.46 Gudstjänst och liv är alltid aktivitet och tolkas i tiden då kyrkan är levande och 

verklig. Därför kan det inte formuleras i en ren bestämmelse vad som är kyrkans gudstjänst och 

liv, då det är i ständig förändring.47 Visserligen finns handböcker i kyrkan som avgör och styr hur 

 
43 Svenska kyrkans kyrkoordning 2019, s. 6. 
44 Symbolum, latin, översatt - trosbekännelse.  
45 Confessio Fidei, är det latinska namnat på den textutgåva som utgavs till konsekvens av Uppsala mötes beslut år 
1593. 
46 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronêt & Wikström 2018, s. 40. 
47 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronét & Wikström 2018, s. 40-41. 
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gudstjänst bör firas. Dock finns det stor tolkningsfrihet för hur en gudstjänst kan utföras vilket 

innebär att detta fortfarande är så pass oprecist att någon gemensam tolkning inte kan existera eller 

för den delen behövs för kyrkan.48 Gällande tolkningen av vad och vilka skrifter som är och tillhör 

kyrkans bejakade dokument återfinns det en förklaring i den kommenterade kyrkoordningen. Här 

förklaras det att kravet för att bejakade dokument ska kunna anses vara bejakade är att de har en 

utbredd förankring i Svenska kyrkans församlingsliv. Det förklaras också att dokument som dessa 

inte nödvändigtvis behöver vara bekräftade av kyrkomötet för att vara bejakade av kyrkan.49 Detta 

innebär i sin tur att ett bejakande av kyrkomötet enbart har en formell betydelse och att 

dokumenten helt enkelt blir bejakade då de har en bred förankring i kyrkans liv.50 Kommentaren 

fortsätter med att kyrkomötet bejakar dokument enbart som ett sätt att bekräfta vikten av 

dokument på.51 Förhållandet mellan tron, bekännelsen och läran förklaras också på följande vis: 

”Tron tar sig uttryck i bekännelsen, vars sakinnehåll särskilt kan preciseras i läran.”.52 Detta innebär 

att förhållandet mellan dessa tre är dynamiskt snarare än statiskt.  

Kyrkoordningens första paragraf kommer därför tolkas så som förklarats ovan, där de explicita 

referenser som möjligtvis görs i läronämndens yttranden förstås så som tydligt uttryckta citat och 

hänvisningar till dokumenten och skrifterna, och när de istället använder sig av hänvisningar till 

själva dokumenten och skrifterna benämns dessa som implicita referenser. Här uppstår dock ett 

nytt teoretiskt problem, vilket är hur det på bästa sätt bör tolkas när en implicit hänvisning sker då 

det inte går att exakt uttrycka vad den implicita tron, bekännelse och läran är. Här kommer därför 

en tolkningsteori att konkretiseras. Den tolkningsteori som funnits vara mest relevant för denna 

uppsats är den rimliga tolkningen. En rimlig tolkningsmodell är att tolka texten på det sätt som gör 

den mest trovärdig.53 I uppsatsen handlar det om att kunna urskilja och tolka när det i läronämndens 

yttranden refereras implicit till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För att ge ytterligare 

verktyg till detta kommer Marie Rosenius resonemang om Svenska kyrkans ecklesiologi utgöra en 

modell.54 Rosenius förklarar kyrkans ecklesiologi på följande sätt: Kyrkans explicita ecklesiologi 

uttrycks i kyrkans lagtext.55 Kyrkans implicita ecklesiologi uttrycks i det som utgör praxis för kyrkan. 

Praxisen förstås utifrån de texter, skrivelser och praktiker som förefaller vara Svenska kyrkans 

 
48 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronêt & Wikström 2018, s. 40-41. 
49 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronêt & Wikström 2018, s. 44-45. 
50 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronêt & Wikström 2018, s. 44-45. 
51 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronêt & Wikström 2018, s. 44-45. 
52 Edqvist & Lundqvist Norling & Tronêt & Wikström 2018, s. 40. 
53 Grenholm 2006, s. 237-241. 
54 Rosenius 2015, s. 23-24. 
55 Lagtext i Rosenius fall innebär de normerande dokumenten så som kyrkoordningen, lagen om Svenska kyrkan och 
andra normerande dokument så som Confessio Fide. Se s. 24 
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nuvarande normer.56 Praxis är föränderlig och uttrycks olika i olika tider vilket innebär att den inte 

kan vara explicit uttryckt.57 Den implicita tron, bekännelsen och läran är när det refereras till 

Svenska kyrkans praxis i läronämndens yttranden. Med hjälp av denna förståelse kommer den 

rimliga tolkningen att utgöra tolkningsgrund för hur uppfattningen av Svenska kyrkans tro, 

bekännelse och lära ska förstås i läsningen av Svenska kyrkans läronämnds yttranden till 

kyrkomötet. 

1.7. Metod  

Uppsatsens syfte är att undersöka på vilket sätt läronämnden förhåller sig till sitt uppdrag att bevaka 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. För att utföra detta kommer läronämndens yttranden till 

kyrkomötet granskas textuellt. Därför behöver uppsatsen förhålla sig till textanalysmetod. Carl-

Henric Grenholm förklarar två typer av textanalyser som lämpar sig för teologiska studier: den 

innehållsliga idéanalysen och den funktionella idéanalysen. Den innehållsliga idéanalysen innebär 

att förklara och utlägga textens innehåll och att finna den logiska strukturen och dylika innehåll 

som texten består av.58 Den funktionella idéanalysen innebär att ge förklaringar till varför 

författaren omfattar de idéer och teorier som återfinns i textens innehåll.59 För uppsatsens del 

kommer den innehållsliga idéanalysen utgöra grunden för hur analysen av yttrandena kommer 

genomföras. För att kunna genomföra en textanalys av detta slag är det också viktigt att det finns 

ett analysschema. Analysschemat är alltså ett av verktyg som den funktionella idéanalysen använder 

sig av.60 Analysschemats funktion är att styra läsningen på så sätt att sakinnehållet som efterfrågas 

kan hittats i textmassan. Därav kommer analysschemat till denna uppsats grundas i uppsatsens 

teori, som skiljer på vad som är explicita och implicita benämningar av kyrkans tro, bekännelse och 

lära, det vill säga att analysschemat kommer bestå av de explicita böckerna och skrifterna så som 

Bibeln, Confessio Augustana, Confessio Fidei och Konkordieboken, samt det implicita som är 

kyrkans praxis av gudstjänst, liv och de allmänt bejakade dokumenten och normerna som råder i 

kyrkan. Till analysschemat behöver det också finnas analysfrågor.  Analysfrågan för denna uppsats 

är således: När i läronämndens yttranden förekommer dessa implicita och explicita benämningarna 

av tron, bekännelsen och läran och på vilket sätt presenteras de i texten? Analysfrågan utgör 

 
56 En intressant notering är att Rosenius konstaterat att praxisen är föränderlig då den har sin grund i 
kyrkoordningens första paragraf (Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv) med 
framför allt betoningen på ”gudstjänst och liv”. s. 23-24. 
57 Rosenius 2015, s. 23-24. 
58 Grenholm 2006, s. 213. 
59 Grenholm 2006, s. 214. 
60 Grenholm 2006, s. 219-220. 
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grunden för att den innehållsliga förståelsen av texten i fråga ska framkomma.61 Till detta behöver 

också en induktiv läsning presenteras. Den induktiva läsningen sker på så sätt att texten läses utan 

en färdig hypotes av vad som förekommer i texten.62, det vill säga att textens innehåll inte har 

förutsatts innan läsningen sker och att det som återfinns i texten därför ej heller presenteras som 

den hypotes som efterfrågas.63 

Uppsatsens metod kommer därav utgöras av den innehållsliga idéanalysen och genom induktiv 

läsning av materialet. Konkret betyder det att läsningen kommer att ske på ett sådant sätt att 

sökandet i texten kommer vara att försöka förstå och förklara hur läronämnden faktiskt har 

behandlar och förhållit sig till sitt uppdrag av att bevaka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära 

i deras yttranden till kyrkomötet.  

 

  

 
61 Grenholm 2006, s. 219-220. 
62 Ericsson 2019, s. 42-43. 
63 Ericsson 2019, s. 42-43. 
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2. Analys  

Analysen kommer beröra de övergripande teman som jag samlat yttrandena under. Dessa teman 

har presenterats under materialkapitlet och kommer därför inte att återupprepas här förutom i 

rubriksättningen. Analysen av yttrandena kommer att presenteras i klump under temana istället för 

var för sig. Till varje tema kommer en kort introduktion av yttrandena och dess utskotts 

betänkanden att presenteras. 

2.1. Tema Hanteringen av bekännelsen  

Läronämnden har yttrat sig kring motioner som föreslagit förändringar och/eller att tillägga nya 

skrifter till bekännelsen. Motionerna 2015:53 och 2015:82 berör frågan om vilka dokument som 

kan inräknas i lydelsen ”kyrkans bejakade dokument”. Båda föreslår kyrkomötet att uppdra åt 

kyrkostyrelsen att utreda och ta fram en ordning för hur dokument bejakas av Svenska kyrkan. 

Utskottet föreslår kyrkomötet att avslå dessa motioner med argumentet att det inte behövs en 

särskild ordning för vilka dokument som bör anses vara just bejakade.64 Motion 2014:89 angränsar 

också till detta tema då den föreslår kyrkomötet att uppdra till kyrkostyrelsen att skriva ett tillägg 

till bekännelsen om det hebreiska folket i Guds planer. Utskottet föreslår att kyrkomötet avslår 

motionen med argumentet att ett sådant i så fall skulle hamna under lydelsen bejakade dokument, 

men att ett nytt sådant dokument inte behövs då dokumentet, Guds vägar – judendom och kristendom, 

redan finns. De andra två motioner som läronämnden yttrat sig om behandlar frågan om att explicit 

tillägga dokument i kyrkoordningens första paragraf. Motion 2015:64 och motion 2014:90, vilka 

båda föreslår kyrkomötet att uppta Barmenförklaringen (1934) bland Svenska kyrkans erkända 

dokument. I båda fallen väljer utskottet att föreslå kyrkomötet att avslå denna motion då de anser 

att det saknas skäll att uppta Barmenförklaringen som specifik bekännelselitteratur.65 Sedermera 

kommer läronämndens yttranden att presenteras i klump i två övergripande underteman. Dessa 

två underteman är frågan om vilka dokument som bör inräknas i lydelsen ”bejakade dokument” 

och frågan om att explicit tillägga dokument till första paragrafens lydelse.  

Yttrandena kring första undertemat berör frågan om ovissheten om vilka dokument som 

innefattas i lydelsen i kyrkoordningens första paragraf ”samt i andra av Svenska kyrkan bejakade 

dokument”.66 Till detta hänvisar läronämnden att kyrkomötet kontinuerligt bejakar 

 
64 TU2015:10 | TU2014: 
65 TU2014:9 | TU2015:12 
66 Svenska kyrkans kyrkoordning 2018. s. 40 
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bekännelsedokument efter att en receptionsprocess föregått i kyrkan.67 Receptionsprocessen 

innebär enligt nämnden att de dokument som anses vara aktuella för att kunna bejakas först ska 

vara integrerade i kyrkans liv och att en teologiskt fördjupad analys av dokumentet ska föreligga 

innan ett bejakande kan ske.68 Nämnden hävdar att det är i gudstjänst och liv som dessa dokument 

först bör vara vedertagna och att det är just i denna process som avgörandet om ett dokument är 

redo att bejakas eller inte kan ske. Läronämnden är också noga med att poängtera att bejakandet 

kan ske på olika sätt och att ett bejakande inte nödvändigtvis behöver göras av just kyrkomötet.69 

Därför menar nämnden att det inte behövs någon särskild ordning för att anta och bejaka 

dokument av läromässig karaktär.70 Det är alltså snarare frågan om en dynamisk process för kyrkan 

att låta de dokument som är viktiga för bekännelsen växa fram i gudstjänst och liv.71 I detta 

avseende förhåller sig läronämnden sig till tron, bekännelsen och läran implicit. Ett bejakande kan 

ske på fler än ett bestämt sätt, förutsatt att dokumentet används i kyrkan på en bred nivå. Om det 

för kyrkan utvecklats en relation och ett bruk av vad som kan anses vara ett dokument värt att 

bejaka kan då detta ske, dock först efter att en receptionsprocess skett enligt nämnden. Det är alltså 

ett implicit förhållningssätt till bekännelsen som läronämnden intar i frågan om att skapa en 

ordning för hur bejakande av dokument bör ske inom Svenska kyrkan.  

Det andra undertemat är frågan huruvida nya dokument explicit bör upptas och tillhöra den 

skriftsamling som omnämns i kyrkoordningens första paragraf. I yttrandena till detta tema hävdar 

läronämnden att det inte finns några läromässiga hinder för att ytterligare tillfoga dokument till 

första paragrafens lydelse. Nämnden trycker på att bekännelsen inte är statisk och att det är först 

efter att en receptionsprocess skett i kyrkan som det kan avgöras om ett dokument bör fogas till 

de bejakade dokumenten som omnämns i kyrkoordningens första paragraf.72 Dock menar 

läronämnden att det kanske inte alltid är lämpligt att i första paragrafens lydelse explicit infoga 

ytterligare dokument utan att nya dokument kan antas ingå i det som sammanfattas i ”för kyrkan 

bejakade dokument”.73 Läronämnden gör skillnad på olika dokument i denna fråga, om ett 

dokument kan antas av kyrkan i sin helhet skulle det vara möjligt att utöka de explicita nämnda 

skrifterna men om de inte i sin helhet kan antagas bör de enbart anses vara av kyrkan bejakade 

dokument.74  

 
67 LN2014:10y 
68 LN2014:10y 
69 LN2015:10y 
70 LN2015:10y 
71 LN2015:10y 
72 LN2014:11y 
73 LN2015:11y 
74 LN2015:11y 
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En övergripande notering är att läronämnden förefaller att använda äldre yttranden som 

tolkningsnorm till de nya yttranden som skrivs. Detta är ett tydligt mönster som återfinns i de 

yttranden som besvarar samma frågeställningar som kyrkomötet tar upp vid flera tillfällen och när 

läronämnden författar nya yttranden återanvänder den sig ofta av andra snarlika yttranden och de 

formuleringar som återfinns i dessa. Detta är ett intressant mönster som diskuteras i 

nästkommande kapitel. Vad som också går att utröna är att läronämnden väldigt sällan direkt 

hänvisar kyrkomötet att rösta på ett specifikt sätt, även när det gäller principiellt viktiga frågor, 

förutom vid yttrandet från år 2015 som sticker ut där läronämnden faktiskt tar ställning, vilket är 

ett intressant avsteg från det övergripande mönstret.75 I frågan om bejakandet av dokument 

förhåller sig alltså läronämnden mest implicit till tron, bekännelsen och läran, det vill säga att 

antagandet och bejakandet av dokument av bekännelsekaraktär först måste genomgå en reception 

som bekräftas i kyrkans gudstjänster och liv. Bejakandet behöver inte nödvändigtvis vara av den 

karaktär att den sker i kyrkomötet. Ett bekräftande av kyrkomötet är enbart ett sätt att bejaka 

dokument, men inte det enda, hävdar nämnden.76 Vilka andra sätt som läronämnden hänvisar till 

här uttrycker de inte – här handlar det kanske om den receptionsprocess som läronämnden åsyftat 

tidigare. Dock innebär detta att läronämnden anser att bekännelsen på detta sätt kan hanteras på 

ett sätt av en mer implicit praxis i och med att dokumenten av bekännelsekaraktär inte alltid måste 

bejakas via kyrkomötet.  

2.2. Tema Biskoparna i Svenska kyrkan 

Under detta tema berörs läronämndens yttranden rörande motioner som på olika sätt lyfter frågor 

om biskoparnas roll och ställning i Svenska kyrkan. De två återkommande frågorna som 

motionerna lyft har varit om att tidsbegränsa biskoparnas ämbete. Motioner som dessa har 

inkommit till kyrkomötet vid flera tillfällen sedan 1990-talet. Kyrkomötet har hållit samma linje 

sedan dess och valt att avslå motionerna då de ansett att ett tidsbegränsat biskopsämbete varken är 

praktiskt möjligt eller önskvärt i Svenska kyrkan. I den andra frågan som berörs under detta tema 

handlar motionerna om att återinföra biskoparna som självskrivna ledamöter i kyrkomötet och på 

så sätt ge dem rösträtt. Denna fråga har sedan kyrkomötesreformen år 1983 återkommit. 

Kyrkomötet ansåg senast denna fråga väcktes att biskoparnas ställning har stärkts sedan 1980-talet 

och att förändringen vid 2009 års kyrkomöte gav biskoparnas roll en tydlighet och stark 

 
75 Här hävdar läronämnden att dem menar att Barmenförklaringen som bekännelse dokument inte kan antas i sin 
helhet, vilket innebär att dem menar att detta dokument inte bör ingå i kyrkoordningens första paragrafens lydelse. Se: 
LN2015:11y 
76 LN2015:10y 
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maktställning. Dessa två frågor som berör yttrandena kommer delas in under två frågor som 

underkategorier likt ovan. 

Den första frågan om att tidsbegränsa biskopsämbetet har varit uppe på dagordningen i många 

kyrkomöten. Senast under 2018 års kyrkomöte fanns det en motion som ville begränsa biskopens 

tjänstgöringstid. Läronämnden har till varje nytt kyrkomöte som tagit upp frågan hänvisat till den 

text som först skrevs år 1991, där nämnden hävdar att kyrkans praxis inte är förenlig med att införa 

ett tidsbegränsat biskopsuppdrag.77 Läronämndens främsta argument för detta påstående är hämtat 

från uttrycket episkope. De menar att episkope har den historiska innebörden och tolkningen att 

biskopsämbetet anses vara givet av den Helige Ande till ämbetsbäraren som gåva och därmed är 

en livsvaraktig tjänst och ett uppdrag som biskopskandidaten vigts till.78 Läronämndens argument 

innebär på så vis att om kyrkan vill förändra biskoparnas tjänstgöringstid behöver detta beslut i 

sådant fall vara överensstämmande med den allmänna grunduppfattningen som läronämnden 

hävdar inryms i ordet episkope.79 Här blir sättet som läronämnden använder kyrkans bekännelse på 

implicit då nämnden tar till den apostoliska tradition som kyrkan vilar på, vilket är att använda 

kyrkans historiska praxis som argument.  

Den andra frågan om biskoparnas roll och ställning i Svenska kyrkan är också intressant. I två 

yttranden har läronämnden svarat på frågor som direkt och indirekt berör biskoparnas ställning i 

Svenska kyrkan, och framförallt i frågan om deras roll i kyrkomötet. Motionerna har berört frågan 

om biskoparna ska äga rösträtt vid kyrkomötet och vilka som ska ha rätt att rösta i Svenska kyrkans 

biskopsval. Gällande biskoparnas rösträtt i kyrkomötet har liknande motioner väckts vid flertalet 

kyrkomöten sedan förändringen av biskoparnas självskrivenhet trädde i kraft år 1983.80 

Läronämnden har även här valt att hålla samma linje som tidigare. Dock sker det en vändning vid 

2013 års kyrkomöte från detta mönster, vilket är ett intressant avsteg från det allmänna mönstret. 

Förändringen finns i läronämndens yttrande från år 2009 där de hävdar att det är av vikt att 

biskoparna tar ansvar för alla frågor som behandlas i kyrkomötet och att det är anmärkningsvärt 

att biskoparna inte har skyldighet att ta ställning i alla frågor som behandlas i kyrkomötet.81 

Intressant notering är just att detta yttrande ger en tydlig indikation till kyrkomötet att läronämnden 

anser att de är missnöjda med biskoparnas ställning i kyrkomötet. Det är tydligt även om detta 

yttrande inte direkt uttrycker att motionen i frågan bör bifallas: det ges ändå en tydlig indikation att 

läronämnden gillar förslaget. Detta är också en intressant observation och ett nytt mönster som 

 
77 LN2018:11y  
78 LN2016:6y 
79 LN2015:9y | 2009:1y 
80 LN2013:6y 
81 LN2009:2y 



Oskar Andersson Uppsala Universitet 
  Kyrko- och missionsstudier 
  

21 

särskiljer sig gentemot tidigare yttranden.82 I det senare yttrandet från 2013 tar läronämnden 

visserligen avstånd från det tidigare yttrandet i frågan och vänder på så sätt från den tidigare linjen, 

från att tidigare ha uppmuntrat till att återinföra rösträtten för biskoparna till att istället mena att 

den förändring som skedde vid 2009 års kyrkomöte tillfredsställde den situation som läronämnden 

och biskoparna befinner sig i.83 Detta kan vara ett tecken på att läronämnden finner sig nöjd med 

hur utvecklingen skedde och att den nuvarande ordningen fungerar tillfredställande. Intressant är 

att nämnden här antyder att denna fråga inte längre är av vikt för Svenska kyrkan att diskutera, 

vilket är ett nytt tydligt ställningstagande från läronämndens sida.84  

I frågan om vilka som har och bör ha rösträtt i biskopsvalen följer läronämndens yttranden 

samma mönster av att hålla kontinuiteten till tidigare års yttranden. Här påpekar läronämnden att 

alla som är vigda till tjänst i kyrkan och som innehar aktiv tjänst bör ha rösträtt vid biskopsval, det 

vill säga både präster och diakoner. Läronämnden poängterar att antalet som röstar är en mindre 

viktig fråga, såvida balansen mellan de vidga elektorerna och de ovigda elektorerna upprätthålls.85  

Sammanfattningsvis så kan det konstateras att i frågorna om biskoparnas roll i Svenska kyrkan 

är det inget av yttrandena som direkt använder någon explicit referens till något av bekännelse-

dokumenten. Alla argumenten som läronämnden här angett i sina yttranden har snarare varit av 

den implicita karaktären, det vill säga, till kyrkans historiska praxis. På så sätt förefaller det som att 

läronämnden hävdar att biskoparnas roll snarare regleras utifrån kyrkans praxis än utifrån svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära.  

2.3. Tema Kyrkohandboken 

I frågan om antagandet av en ny kyrkohandbok yttrade sig läronämnden i det längsta yttrandet 

hittills under undersökningsperioden 2009-2019. Yttrandet skedde också stegvis under processens 

gång, därav finns det tre yttranden i samma ärende. Dessa tre yttranden kommer presenteras i 

klump. Arbetet med att framta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan hade pågått under många 

år och blev ett färdigt resultat under år 2017. Många församlingar och arbetsgrupper hade varit 

referensgrupper till handbokskommittén och slutligen kom detta förslag som läronämnden då 

yttrat sig kring.  

Det första läronämnden konstaterar i sitt yttrande är att gudstjänsten har en särställning i 

Svenska kyrkan. Nämnden konstaterar att gudstjänsten är Svenska kyrkans yttersta offentliga 

 
82 I tidigare yttranden har läronämnden inte varit lika tydliga med vad dem ansett så som i detta yttrande: LN2009:2y 
83 LN2013:6y 
84 LN2013:6y 
85 LN2009:3y 
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uttryck för dess tro, bekännelse och lära.86 I gudstjänsten får tron näring genom ordet och 

sakramenten, i lovsång och bön. Varje enskild gudstjänst uttrycker vad Svenska kyrkan och dess 

församlingar tror och bekänner och den får inte fördunkla eller motsäga kyrkans tro och lära.87 

Nämnden påpekar också att det historiska men också det samtida perspektivet är båda viktiga för 

att förstå och bevara kyrkans tro och därmed låta Kristus stå i centrum. Detta görs genom att gå i 

ständig dialog med kyrkans tradition för att tolka den samtid som levs idag: på så sätt värnas kyrkans 

tro och förkunnelse.88 Läronämnden skriver att trons uttryck finns i kyrkans bekännelse och lära 

och att den bejakas i kyrkans praxis och de bejakade dokumenten. Kyrkohandboken är en av de 

böcker som utgör kyrkans gudstjänstböcker vilka alla är aktiva delar av kyrkans tro, bekännelse och 

lära.89 Gudstjänstböckerna är dynamiska i sin karaktär då de inte är statiska i sitt innehåll och 

uttryck: de är föränderliga med tiden.90 Kyrkohandboken ska vara ett tecken på kyrkans enhet och 

att gudstjänsterna i sig ska leda till den övergripande förståelsen om kyrkans enhet. Läronämnden 

poängterar att detta i sig inte innebär att tron, bekännelsen och läran måste återfinnas i sin helhet i 

varje moment av gudstjänsten men att inget moment enskilt bör eller ska gå emot tron, bekännelsen 

och läran.91 Senare hävdas det även att hållningen till gudstjänsterna får rymma en mångfald av 

gestaltning och alternativ som kan inrama de specifika situationerna som församlingen just befinner 

sig i.92 Läronämnden menar att det huvudsakliga syftet för handboken därmed blir att se till att en 

enhetlig ordning finns, men att denna ordning ger en innehållslig rikedom, vilket ger församlingarna 

en viss frihet att specifikt tolka hur gudstjänst och liv på bästa sätt lämpar sig i specifik kontext.93 

Vad som är speciellt för dessa tre yttranden är att de ger direkt explicita hänvisningar angående 

tolkningen av tron, bekännelsen och läran. Läronämnden anför bland annat att de ser positivt till 

att en språkanpassning av Bibel 2000 skett i kyrkohandboksförsalget. Detta är ett explicit gillande 

från nämndens sida om att vilja stå i en endräkt med den för Svenska kyrkan antagna översättningen 

av Bibeln till gudstjänsternas vardagsspråk. Genom detta håller läronämnden en enhetlig hållning 

gentemot tron, bekännelsen och läran då de sätter Guds ord så som det är återgivet i Bibeln och 

den rådande översättningen i fokus, vilket också är en historisk praxis.94 Nämnden påpekar också 

att ett inkluderande språkbruk har eftersträvats i skapande av den nya handboken vilket står i 

samklang med hur tron, bekännelsen och läran tolkas idag.95 Vilken del av bekännelsen eller på 

 
86 LN2017:1y. s. 1 
87 LN2017:1y. s. 1 
88 LN2017:1y. s. 1 
89 LN2017:1y. s. 2, 3 
90 LN2017:1y. s. 1-2 
91 LN2017:1y. s. 2, 5 
92 LN2017:1y. s. 2 
93 LN2017:1y. s. 2, 5 
94 LN2017:1y. s. 2  
95 LN2017:1y. s. 2 



Oskar Andersson Uppsala Universitet 
  Kyrko- och missionsstudier 
  

23 

vilket sätt detta stämmer överens specificeras inte mer av nämnden. De konstaterar att frågan om 

språkbruket har ökat från perspektivet av kön, det vill säga manligt och kvinnligt till att numera 

innefatta kategorierna etnicitet, klass, funktions-variation och ålder.96 Detta blir således ett 

påpekande av en mer implicit karaktär och praxis som kyrkan valt att följa de senaste åren.97 

I det längre yttrandet hänvisar läronämnden till dokument så som Guds vägar, BEM-dokumentet 

och olika biskopsbrev. Dessa dokument tillhör inte Svenska kyrkans explicita tro, bekännelse och 

lära men kan genom läronämndens användande av dem anats vara det som av kyrkan kan anses 

vara övriga bejakade dokument. Detta är en intressant notering och det får då antas att 

läronämnden anser att dessa dokument genomgått den receptionsprocess som de hänvisat till i 

tidigare yttranden, vilket blir ett intressant explicit användande från läronämndens sida av tron, 

bekännelsen och läran.98 Att läronämnden använder dessa dokument som referens kan då också 

uppfattas som att dem ger dessa dokument digniteten och bekräftelsen av att vara just kyrkans 

bejakade dokument.99  

Läronämnden menar att textformuleringarna i kyrkohandboken också bör vara så nära som 

möjligt språkmässigt Bibel 2000 års översättning, detta syns också i den kritik som de för mot 

sakinnehållet i handboken.100 Exempel på sådana sakförhållanden gäller ett nytt textförslag till 

bibelläsning under vigselceremonin där en sammansättning av flera små utdrag ur en längre 

bibelperikop sammanfogats för att skapa en situation och tolkning av bibeln som det inte finns 

grundläggande belägg för.101 Här reagerar läronämnden med att förklara att ett sådant förslaget 

bruk av bibeln inte är förenligt med det historiska användandet av bibeln som återfinns i kyrkans 

tradition och praxis.102 Ett annat exempel på sådan kritik är ett av de nya förslagen till bibelläsningen 

vid begravningsceremonin. Här hävdar läronämnden att föreslaget inte är lämpligt då denna text 

 
96 LN2017:1y. s. 3 
97 En intressant notering här är att detta innebär att läronämnden väljer att framhäva en praxis av att frångå den 
traditionella översättningsnormen av att låta ett maskulint språk översättas till att bli mer av ett inkluderande språkbruk, 
se: LN2017:1y. s. 3 
98 LN2017:1y. s. 10 
99 Se förhållandet mellan användandet av dokumenten Guds vägar, BEM-dokumentet och biskopsbreven. Att 
handboksförslaget skulle ta hänsyn till Guds vägar var ett av de krav som fanns med i uppdraget som revision gruppen 
fick från kyrkostyrelsen inför skapandet av kyrkohandboksförsalget. Alltså var revisionsgruppen tvungen att förhålla 
sig till dokumentet och vilket läronämnden anser också har fullgjorts. (LN2017:1y. s. 4) BEM-dokumentet å sin sida 
används för att argumentera för införandet av det liturgiska momentet ”tronsmysterium” som tidigare inte varit ett 
bruk för Svenska kyrkans liturgi men under den senaste tiden kommit att blivit en del av kyrkans liturgi och som ett 
allmänt accepterat moment inom Svenska kyrkan, vilket nu läronämnden bekräftat. (LN2017:1y. s. 9). Medan istället 
biskopsbrevet och Svenska kyrkans svar på BEM-dokumentet används som argument för att hävda att 
kyrkohandbokens dopmotiv behöver ytterligare stärkas i vissa avseenden som nämnden menar saknas eller behöver 
förtydligas. Se: LN2017:1y. s. 10  
100 LN2017:1y. s. 2  
101 LN2017:1y. s. 12 
102 LN2017:1y. s. 12 
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tagen ur sitt sammanhang inte direkt relaterar till tron på de dödas uppståndelse, vilket läronämn-

den menar skulle vara en olämplig bibelhantering av Svenska kyrkan.103  

I dessa tre yttranden om kyrkohandboksförslaget håller läronämnden fast vid den historiskt 

förankrade tendensen som påpekats tidigare i analysen. Detta syns bland annat genom att 

läronämnden hänvisar till tidigare yttranden som de skrivit. Intressant här är också att påpeka att 

implicita referenser sker tydligt, det vill säga med referenser till det som kan antas vara kyrkans 

bejakade dokument. Den historiska kontinuiteten är viktig för läronämnden särskilt i frågan om 

tillsynen och på sättet som nämnden ger kyrkomötet direkta direktiv som de anfört i sina yttranden. 

Dessa direkta direktiv är sådana som påpekar att förslaget inte är förenligt med tron, bekännelsen 

och läran på grund av vissa sakförhållanden. Detta är särskilt intressant att ta upp senare i nästa 

kapitel just för att läronämnden i tidigare yttranden tenderar att inte ange sådana direktiv.104  

2.4. Tema Vigsel av samkönade par 

Denna fråga har sedan 2009 års lagförändring av en könsneutral äktenskapslagstiftning i Sverige 

diskuterats ur olika synvinklar i Svenska kyrkan. Anmärkningsvärt för detta tema är att det är första 

gången som läronämnden yrkat för att den särskilda beslutsordningen är aktuell. Det är också 

anmärkningsvärt att yttrandet från år 2009 innefattar fyra reservationer från åtta av nämndens 

ledamöter. För att bäst analysera detta tema kommer läronämndens yttrande för 2009 års beslut att 

presenteras enskilt. Därefter kommer övriga yttranden att presenteras i klump. Temat grundas i det 

år 2009 uppkomna ärende av kyrkostyrelsen att tillåta vigsel av samkönade par och på så sätt behålla 

vigselrätten inom Svenska kyrkan och att skapa en gudstjänstordning för detta ändamål som ett 

tillägg till kyrkohandboken. Efter att detta ärende godkänts år 2009 har det inkommit motioner till 

kyrkomötet som föreslagit förändringar i den nuvarande vigselordningen. Motionsförslagen har 

berört frågan att förändra eller tillägga vigningslöften för prästers vigning till tjänst i Svenska 

kyrkan. Vid dessa motioner har kyrkomötesutskottet valt att föreslå avslag på dessa motioner med 

argument att läronämnden valt detsamma.  

Läronämndens yttrande 2009:12y är det näst längsta yttrande som skrivits under den 

tioårsperiod som undersökts. Detta är inte det enda som sticker ut med detta yttrande. Som precis 

nämnt ovan är detta det första yttrande där åtta av nämndens ledamöter reserverat sig mot 

läronämndens yttrande. I yttrandet förhåller sig dock nämnden på samma sätt som skildrats ovan, 

 
103 LN2017:1y. s. 13 
104 Citaten visar på exempel av tillrättavisande direktiv; ”Läronämnden menar därför att, … Anvisningarna på sidan 28 
samt på sidorna 40–43 ska därför ändras så att detta framgår.” Samt; ”Läronämnden menar därför att anvisningen bör 
ändras.” LN2017:1y. s. 7, 10 
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det vill säga att man åberopar tidigare yttranden. Dock tillförs nya argument för just denna specifika 

sakfråga i detta yttrande.105 Läronämnden finner inga läromässiga hinder för frågan om att öppna 

äktenskapssynen till att även gälla för homosexuella par. De konstaterar också samtidigt att det 

finns olika uppfattningar om frågan vilket sätter speciella krav på eftertänksamhet för just detta 

yttrande.106 Läronämndens yttrande tar avstamp i förståelsen att kyrkan i varje tid på nytt måste se 

teologiskt på den föränderliga situation som samhället och kyrkan står i. I uppdraget ligger 

förståelsen att kyrkan behöver undersöka hur dessa förändringar förhåller sig till Svenska kyrkans 

tro, bekännelse och lära.107 I denna specifika sakfråga konstaterar läronämnden att det har skett en 

förändring av kyrkans syn på homosexualitet under 1900-talets andra hälft. Kyrkan har också under 

2000-talet bejakat inställningen att vara öppen för och tillåta att homosexuella par ingå partnerskap 

och att dessa partnerskap välsignas av kyrkan. Läronämnden påpekar att i och med den förändring 

av den svenska lagen som genomfördes i början av år 2009 så bör kyrkan också anpassa sig till 

denna förändring av äktenskapslagen. Äktenskapslagen ställer krav på att de samfund som har 

vigselrätt även ska viga homosexuella, läronämnden menar i detta avseende att kyrkan redan öppnat 

sin äktenskapssyn i och med att kyrkan bejakar att homosexuella par tidigare fått ingå 

partnerskap.108 Detta innebär att läronämnden menar att förslaget inte strider mot kyrkans syn på 

homosexuella och deras rätt till äktenskap.  

Läronämnden konstaterar att ett antal frågor som berör skapelseteologi, bibelsyn och ekumenik 

måste bearbetas teologiskt innan ett beslut fattas. Den skapelseteologiska diskussionen berör två 

vidare frågor som de anser behöver belysas. Den första frågan berör synen på om Gud skapade 

mannen och kvinnan för att de två ska förenas till ett. Den andra frågan berör synen på huruvida 

barnens och möjligheten till att alstra barn är en avgörande funktion för ett äktenskap. Gällande 

den andra frågan konstaterar nämnden att alstrandet av barn inte är ett nödvändigt konstituerande 

för att låta en man och kvinna ingå äktenskap.109 Detta betyder i sig att avsaknaden av att kunna 

alstra barn inte kan anses vara ett argument mot att låta homosexuella par ingå äktenskap. 

Läronämnden menar också att kyrkan och staten i många fall motverkar möjligheten för 

homosexuella par att adoptera barn, vilket också innebär att barnens roll inte kan vara avgörande 

för ett äktenskap ska vara giltigt.110 Gällande den första frågan om Guds skapande av mannen och 

kvinnan konstaterar läronämnden snarare att denna fråga behöver nyanseras. Människan skapas 

 
105 LN2009:12y. s. 1 
106 LN2009:12y. s. 1 
107 LN2009:12y. s. 2 
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inte enbart till man och kvinna, utan varje människa skapas till sin unika person.111 Detta innebär 

enligt nämnden att äktenskap mellan en man och en kvinna inte behöver vara det enda sättet för 

att två personer ska förenas i den kärlek som äktenskapet symboliserar. Läronämnden hävdar att 

ett gott äktenskap avbildar Guds nåd och kärlek som uttrycks i den intima relation som äktenskapet 

utgör, vilket inte är en exklusiv möjlighet för en heterosexuell relation.112 Läronämnden hävdar 

också att det inte finns tillräckligt med bibliska stöd att hävda att kyrkan bör vara emot 

homosexuella äktenskap. För det första påpekar nämnden att det är förvånande få texter i Bibeln 

som berör äktenskapet. Senare påpekar de också att även om Jesus i evangelierna talar om 

relationen mellan man och kvinna betyder det inte i sig att andra relationer utesluts av detta.113 

Läronämnden menar också att alla bibelställen måste tolkas i belysning av andra bibelställen och 

andra övergripande bibliska perspektiv. En text bör inte läsas isolerade utan i sitt sammanhang. 

Texterna bör också läsas med Bibelns etiska centrum i åtanke, det vill säga med kärleksbudet, menar 

läronämnden. Därmed menar de att Svenska kyrkan bör tillåta samkönade vigslar inom samfundet. 

Genom att läronämnden här vänder sig till bibliska argument blir de explicita i sitt användande av 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i detta yttrande. 

Läronämnden menar också att alla dessa överväganden har betydelse för det ekumeniska 

perspektivet och samtalet om homosexuella äktenskap. Nämnden hävdar att ekumeniken hjälper 

kyrkor att söka sin identitet och att också utvecklas i varje tid på nytt. Inställningen till 

homosexuellas rättigheter ser olika ut i kyrkor runtom i världen och det finns en bredd av mångfald 

gällande perspektiven och argumenten i denna fråga. För Svenska kyrkan gäller i detta läge dels att 

bibehålla goda relationer, dels att främst värna om de utsatta och eftersatta i både kyrkorna och 

samhällena.114 Detta kan då tolkas som att läronämnden anser att Svenska kyrkan bör vara en 

föregångsgestallt i denna specifika fråga i de ekumeniska sammanhangen.  

Läronämndens yttrande 2009:12y har fyra reservationer. Reservanterna är åtta stycken och de 

har gemensamt eller enskilt skrivit fyra olika reservationer med något olika sakinnehåll. Dock har 

inte alla reservanter skrivit under alla reservationer tillsammans. Även om det är fyra olika 

reservationer och reservanterna inte står helt och hållet för allt innehåll kommer dessa fyra 

reservationer att presenteras i klump då de är snarlika i sina andemeningar. Den övergripande 

kritiken från reservanterna handlar om att förslaget inte beretts på ett korrekt sätt av 

kyrkostyrelsen.115 Kritiken ligger också i att förslaget inte beretts med någon större ekumenisk 
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försiktighet.116 Inomkyrkligt har förslaget inte heller haft tillräcklig bredd i beredningen då 

församlingarnas uppfattning inte hörts alls.117 Det är enligt reservanterna en brist att inte ha tillfrågat 

eller låtit präster, diakoner och lekmän påverka förslaget på ett tillräckligt sätt.118 Hur frågorna om 

undantagsfall och väjningsrätt för enskilda präster har behandlats av kyrkostyrelsen upplyfts också 

som en av punkterna som behöver beredas ytterligare. De anser också att det bör göras en skillnad 

mellan vad som är statens uppdrag och kyrkans domän. Reservanterna hävdar därför att frågan om 

den förändrade äktenskapssynens i Svenska kyrkan och hur den förankrats inte varit 

tillfredställande.119 

Övriga yttranden från läronämnden berör alla frågan om prästernas rätt att avstå från att viga 

samkönade par. Det yttrande som sticker ut mest här gäller ett förslag om att införa ett nytt 

vigningslöfte för präster i Svenska kyrkan. Det är i detta yttrande som läronämnden åberopade att 

den särskilda beslutsordningen kan bli aktuell.120 Här följer läronämnden det tidigare mönstret i 

hanteringen av yttranden, alltså att hänvisa till redan tidigare skrivna yttranden. Argumenten för att 

inte införa ett nytt vigningslöfte handlar i huvudsak om att det inte är den enskilda prästens ansvar 

att säkerställa att ett par som vill ingå äktenskap i Svenska kyrkans ordning efter 2009, utan att det 

är kyrkans gemensamma ansvar att tillgodose detta.121 Det är främst upp till kyrkoherdarna i 

församlingarna att se till att det finns en präst som kan utföra vigningsuppdraget åt de par som vill 

vigas i Svenska kyrkan.122  

Ytterligare ett argument om att det vore fel att införa ett löfte som inte är av konstitutiv karaktär 

för kyrkan och prästämbetet.123 Nämnden anser också att förslaget skulle begränsa och inskränka 

biskoparnas makt och vigningsansvar.124 Läronämnden yttrar också att den särskilda 

beslutsordningen är aktuell att verkställa om denna motion bifalles.125 I dessa yttranden använder 

sig läronämnden explicit av Confessio Augustanas artiklar V och VII, vilket är ett intressant nytt 

drag som går emot den implicita trend som de hittills mest praktiserat, vilket är en intressant 

notering att föra diskussion om senare.126 Vid dessa yttranden bryter läronämnden med den tidigare 

funna tendensen av att vara implicit. Den tar tydlig ställning för och mot förslag vilket är ett nytt 

 
116 LN2009:12y. s. 5-10, 21, 22 
117 LN2009:12y. s. 5-10, 21, 22 
118 LN2009:12y. s. 5-10, 21, 22 
119 LN2009:12y. s. 5-10, 21, 22  
120 LN2015:12y 
121 LN2015:12y 
122 LN2017:4y 
123 LN2016:8y. s. 1 
124 LN2016:8y. s. 1 
125 LN2016:8y. s. 2 
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sätt att utföra uppdraget att försvara tron, bekännelsen och läran på. Dessutom använder de 

argument som är hämtade från den explicita bekännelsen. 

2.5. Tema Kyrkans identitet 

Sista temat att analyseras behandlar ämnen som rör Svenska kyrkans identitet. Alla dessa yttranden 

går att sammanfatta under två övergripande underkategorier. Den första kategorin är yttranden 

som berör frågor om lagen om Svenska kyrkan och den andra vidrör frågor av mer strukturell och 

identitetsskapande karaktär. Yttranden kommer presenteras i klump under dessa kategorier.  

Lagen om Svenska kyrkan har varit en återkommande fråga som lyfts i kyrkomötet under 

undersökningsperioden. Frågan har lyfts tre gånger och läronämnden har valt att inte skriva ett nytt 

svar utan återge det svar som de gav vid den första inkomna motionen. Svaret baseras på att 
läronämnden finner att relationen mellan stat och kyrka har läromässiga implikationer, vilket 

innebär att relationen regleras rättsligt på olika sätt.127 Här anger inte läronämnden några skäl att 

vilja behålla denna rättsliga relation mellan stat och kyrka, förutom att lagen har läromässiga 

implikationer. Vilka dessa implikationer är uttrycker dock inte läronämnden i yttrandet. Detta är en 
intressant notering: de använder inga argument som går att koppla implicit eller explicit till Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära.  

I en av motionerna som läronämnden yttrat sig i föreslogs det att införa en förändring från en 

lag till ett ersättande konkordat mellan staten och kyrkan. Gällande denna idé yttrar läronämnden 
att förändring inte skulle vara av läromässig betydelse för Svenska kyrkan, varigenom inget skäl 

anges för vare sig avskaffandet eller bibehållandet av lagstiftningen som den är.128 Detta kan sägas 

vara anmärkningsvärt då lagen om Svenska kyrkan faktiskt bestämmer vad Svenska kyrkan ska tro 

och bekänna samt hur kyrkan ska uttryckas som organisation i och för världen. 
I de motioner som läronämnden yttrat sig om och som på olika sätt handlar om kyrkans identitet 

innefattar bland annat idéer om namnbyte för Svenska kyrkan, identitets- och organisations-

strukturutredningar och reglering av tystnadsplikten. Alla dessa frågor utgör tillsammans frågan om 

vilken strukturell identitet Svenska kyrkan som samfund bör ha. En första och övergripande 
observation är att läronämnden anser att kyrkans identitet inte behöver förändras eller utredas i 

vidare mening för dagens kontext,129 samtidigt som de hävdar att kyrkan bör vara dynamisk i varje 

tid och därför måste omtolka sin identitet i varje tid.130 Nämnden uttrycker sålunda viss 

dubbeltydighet.  
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I den andra kategorin berörs frågor som direkt påverkar hur Svenska kyrkan uppfattar sin 

identitet. I dessa motioner har författarna skrivit med utgångspunkt i det att de anser att kyrkan är 

vag, bland annat i sin identitet och att självbilden och den övergripande förståelsen av kyrkan 

behöver stärkas inom och utanför kyrkan. Läronämnden hävdar i sina yttranden att den 
innehållsbestämningen av kyrkan som framkommer i kyrkoordningen är tillräcklig för att förstå 

kyrkans identitet som ett evangeliskt lutherskt trossamfund.131 Därmed behöver inte Svenska 

kyrkan idag förtydliga detta. Intressant med dessa yttranden är att de är explicita i sina hänvisningar 

till tron, bekännelsen och läran. Yttrandet LN2013:4 är det första yttrandet som explicit citerar 
Confessio Augustana i skrift istället för att endast omnämna dess artiklar. Det är artikel VII som 

citeras och citatet berör det stycke som uttrycker att kyrkans huvuduppgift är att rent och klart 

förkunna evangeliet och att sakramenten rätt förvaltas.132 Uppfyller kyrkan just detta är det tecknet 

på att kyrkan tillhör den luthersk-evangeliska bekännelsen. Detta föranleder den andra explicita 
benämningen av bekännelsen, nämligen att kyrkoordningen har status som identitetsavgörande 

markör för Svenska kyrkans självförståelse. Med detta menar läronämnden att det som framgår i 

kyrkoordningens första paragraf har tillräckligt tydligt stoff för att enskilt kunna avgöra och tolka 

vilken identitet Svenska kyrkan besitter.133 Även yttrandena LN2014:9y och LN2015:8y nämner 
Confessio Augustana, men endast artikelnumret.  

I sitt yttrande om motionen som vill lyfta frågan om Svenska kyrkans identitetsskapande för 

Sverige som land hävdar läronämnden att Svenska kyrkans uppgift är större än att enbart vända sig 

till Sverige som nation. Dock skriver de också att Svenska kyrkan har ett ansvar för de kristna i 
Sverige och därför ska värna om dem.134 Nämnden menar att det snarare ligger i kyrkans uppdrag 

att vara och verka för den kristna endräkten. Läronämnden påpekar att Svenska kyrkan historiskt 

har en funktion för Sverige som identitetsbärande markör, men att detta inte får vara konstitutivt 

för Svenska kyrkan idag, varken för kyrkans identitet eller dess existens.135 Alltså menar nämnden 
att Svenska kyrkan har en identitet med bas i ett uppdrag att föra ut evangelium i den svenska 

kontexten men att det svenska inte får bli till en fråga om kyrkans existensberättande, utan att 

kyrkan snarare finns för att bevara tron på och bekännandet av att Jesus Kristus är frälsaren. Detta 

är kyrkans sanna uppgift enligt nämnden.136 Här anspelar läronämnden på kyrkans apostoliska 
ansvar och på så sätt blir argumenten hämtade från kyrkans historia och praxis, vilket är ett implicit 

hanterande av tron, bekännelsen och läran.  

I motionen som berör frågan om ett namnbyte för Svenska kyrkan tar läronämnden ett tydligt 

avstånd i sitt yttrande. Detta är inte aktuellt enligt nämnden såvida det inte skulle ske en större 
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ekumenisk förändring i och kring den allmänneliga kyrkan som på så sätt förutsätter att 

konsekvenser av detta slag skulle kräva det.137 Läronämnden menar att namnet Svenska kyrkan har 

ett stort historiskt värde för samfundets identitet och att ett namnbyte skulle innebära en 

identitetsförändring.138 Läronämnden påpekar att de är medvetna om den problematik som namnet 
innebär – dock menar nämnden att det inte finns övertygande skäl för ett namnbyte.139 I detta 

yttrande sticker läronämnden ut genom att vara tydliga i vilka direktiv den ger till kyrkomötet, vilket 

är ett avsteg från den allmänt direktivlösa tendensen. De förhåller sig i övrigt till den implicita 

praxisen som utgörs av samfundet historia och praxis, varigenom hanteringen av bekännelsen blir 
mer implicit.  

Övergripande om detta tema förhåller sig läronämnden implicit till bekännelsen med ett 

undantag, nämligen då det är första gången Confessio Augustana direkt citeras vilket är ett avsteg 

ifrån den implicita tendens som de flesta granskade yttranden vittnat om.  

2.6. Sammanfattning 

Det går av dessa fem undersökta teman att utröna tre övergripande tendenser som sammanfattar 

läronämndens sätt att använda Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära på. Dessa går att förklara 

som den historiska, den implicita och den direktivlösa tendensen. Alla tre tendenser har mer eller 

mindre framgått under varje enskilt tema vilket ger god grund för att påstå att det är tydliga 

tendenser i läronämndens förhållningssätt till att bevaka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Första tendensen, den historiska, innebär att läronämnden väljer att förhålla sig till vad den 

skrivet i tidigare yttranden och att den oftast håller samma uppfattning och kurs som dessa tidigare 

yttranden haft i samma sakfråga. Det innebär också att kyrkans praxis och historia har stor tyngd i 

frågor som vill förändra kyrkans struktur eller den färdriktning som kyrkan slagit in på. Den andra 

tendensen, den implicita, innebär att läronämnden snarare förhåller sig till den outtalade 

bekännelsen, det vill säga den som uttryckes i kyrkans praxis samt i kyrkans gudstjänst och liv, än i 

det som är för kyrkan dess bejakade dokument. Även om läronämnden i vissa fall använder den 

explicita bekännelsen, det vill säga det som uttrycks i kyrkoordningens första paragraf, är det 

implicita draget ändå det mest övergripande sättet som läronämnden behandlar sitt uppdrag att 

bevaka kyrkans tro, bekännelse och lära på. Tredje tendensen, den direktivlösa, innebär att 

läronämnden sällan uttrycker sig på ett sådant sätt som ger några direkta direktiv eller uppmaningar 

om hur nämnden vill att mötet ska rösta kring de motioner som behandlas av läronämnden. Även 
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om ett beslut skulle kunna riskera att gå emot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära väljer 

läronämnden att inte direkt yttra sig tydligt emot: dock finns det undantagsfall. I yttersta få fall har 

läronämnden gett direkta direktiv om hur de anser att kyrkomötet bör rösta. Alla dessa tre 

tendenser är i sig intressanta och kommer att diskuteras i nästkommande kapitel.  
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3. Diskussion – Läronämndens tendenser 

De tendenser som jag funnit i frågan om hur läronämnden förhåller sig till kyrkans tro, bekännelse 

och lära är den historiska tendensen, den implicita tendensen och den direktivlösa tendensen. Dessa 

tre kommer alltså under varsin rubrik att diskuteras nedan. Tendenser skall förstås som hur 

läronämnden faktiskt förhållit sig till hanteringen av bekännelsen.  

3.1. Den historiska tendensen 

Den historiska tendensen förklarar hur läronämnden har hanterat sina yttranden. Denna tendens 

bygger på iakttagelserna av att läronämnden oftast förhåller sig till att hänvisa till hur de tidigare 

yttrat sig, antingen i samma ämnen eller angränsande ärenden rörande ungefär samma spörsmål. 

Detta har varit ett tydligt mönster i analysen ovan, men det finns några undantag där läronämnden 

delvis hittat en ny linje eller ansett att frågan är besvarad och därmed inte längre är en viktig fråga 

att driva.  

Frågan om biskoparnas ställning i kyrkomötet är ett tydligt sådant undantag. I frågan hävdar 
läronämnden att den förändring som skedde vid 2009 års kyrkomöte var tillfredställande och att 

de inte längre anser att frågan behöver drivas. Avsteget är från att de i tidigare yttrande varit positiva 

till motionens sakinnehåll vilket inte längre är aktuellt då förändringen varit tillfredsställande.  

Förutom detta fall förefaller läronämnden att åberopa äldre yttranden för att stärka sin 
argumentation. Under analystemat Hanteringar av bekännelsen går det utifrån vad som skrivs i 

LN2015:10y – om att processen av att låta nya dokument av bekännelsekaraktär växa fram i kyrkans 

gudstjänst och liv – att konstatera stöd för tolkningen att anta att läronämnden förespråkar att tron, 

bekännelsen och läran bör förfaras med genom ett historiskt-dynamiskt perspektiv. Det som avses 
med ett historiskt-dynamiskt perspektiv är att dokument som kan komma att bli del av kyrkans 

praxis bör göra så genom en dynamisk rörelse, vilket läronämnden också föreslår. Rörelsen är 

dynamisk då dokumenten behöver genomgå den receptionsprocess som läronämnden beskriver, 

under vilken det med tiden kan avgöras om dokumenten bör gå under användande genom kyrkans 
hanteringspraxis, och då eventuella nya bekännelsedokument ömsesidigt påverkar och påverkas av 

vad som sker i kyrkans utveckling.  

Det som utrönas kan är att bekännelsen växer med tiden och att kravet för vilka dokument som 

får anses tillhöra bekännelsen återfinns i kyrkans praktiska användande av dem. Den ovan nämnda 
så kallade receptionsprocessen kan då antas vara det sätt på vilket läronämnden vill indikera ett 

historiskt och dynamiskt förhållningssätt genom vilket Svenska kyrkan bör förhålla sig till sin 

bekännelse, eller med andra ord, att kyrkans historiska praxis utgör en god tolkningsgrund för hur 

den ska möta de nya frågorna och problemen som den ställs inför i sin samtid.  
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3.2. Den implicita tendensen  

Den implicita tendensen återfinns i det att läronämnden förhåller sig mestadels implicit i 

förhållandet till de referenser som görs gentemot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Det 

förekommer förvisso explicita citat och referenser till den explicita bekännelsen, men detta är 

snarare undantag än regel.   

Att läronämnden själva förhåller sig implicit till tron, bekännelsen och läran är intressant. Under 

analysens fem teman förhåller sig läronämnden genomgående på samma vis. Exempel på detta är 

i yttrandet LN2014:11y där läronämnden konstaterade att en receptionsprocess ska ligga till grund 

för att förstå om ett dokument kan antas vara av vikt för bekännelsen och på så sätt betraktas som 

ett av de bejakade dokumenten eller inte. Detta indikerar bland annat också att det inte behöver 

vara helt tydligt vad som kan betraktas som ett bejakat dokument, vilket förstärker det implicita 

draget. I yttrandena som berör kyrkohandboksförslaget bekräftas också detta implicita drag på ett 

annat spännande vis: läronämnden skriver i sitt yttrande LN2017:1y att trons uttryck återfinns i 

kyrkans bekännelse och lära och att den bejakas i kyrkans praxis. Detta innebär att kyrkans praktik 

påverkar hur den tror och på så sätt hur den uppfattar sin bekännelse och lära. Om detta då också 

sätts emot kyrkoordningens första paragraf där tron uttrycks i gudstjänst och liv och med 

förståelsen av att gudstjänsten är det yttersta bekräftandet av Svenska kyrkans tro, bekännelse och 

lära, enligt läronämnden, så blir det rimligt att också tolka att förhållningen till tron, bekännelsen 

och läran blir implicit då gudstjänst och liv är i ständig tolkning och gestaltning, även om en specifik 

ordning existerar just för tillfället. 

Med denna förståelse är det kanske inte så anmärkningsvärt att läronämnden så sällan direkt 

citerar någon del av den explicita bekännelsen som återfinns i kyrkoordningens första paragraf. 

Den explicita text som förekommer mest är referenser till olika artiklar ur Confessio Augustana. 

Oftast citeras Confessio Augustana genom att enbart nämna den artikel som läronämnden hänvisar 

till, och endast vid ett tillfälle citeras faktisk text. Bibliska argument förekommer också i vissa 

yttranden, vilket också är ett explicit sätt att förhålla sig till den uttryckta bekännelsen, men dessa 

fall förekommer mest inom yttrandet rörande kyrkohandboksförslaget. Detta kan bero på att 

förslaget faktiskt citerar Bibeln oftast och att det därför fanns större möjligheter att granska 

huruvida förslaget förhållit sig på ett korrekt sätt till Bibelns budskap.  

Även om det förekommer fall då läronämnden varit explicit är det ändå på ett implicit vis som 

läronämnden i majoriteten av yttranden hanterar läran, tron och bekännelsen.  Detta kan då 

innebära att tolkningen av hur Svenska kyrkan bör förhålla sig mot sin bekännelse är av att vara 
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just implicit, att samtidens praxis är den rådande och vägledande norm som avgör tolkningen för 

hur kyrkan ska förstå sin tro, bekännelse och lära.  

3.3. Den direktivlösa tendensen 

Den direktivlösa tendensen som återfinns i läronämndens yttranden innebär att nämnden inte ger 

kyrkomötet direkta utlåtanden om hur den anser att ledamöterna bör rösta gällande den aktuella 

motionen. Denna tendens återfinns också i varje analystema. Läronämnden ger utlåtanden i 

yttranden om vad som möjligtvis kan vara ett problem för tron, bekännelsen och läran, och även 

om de påpekar dessa problem uttrycker de sällan åsikten att motionsförslaget bör avslås. Detta kan 

kanske förstås gentemot de två andra tendenserna som presenterats. I och med att läronämnden 

gärna förhåller sig mer implicit till bekännelse och med historisk praxis av att tolka och förstå hur 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära bevaras och bevakas är denna direktivlösa tendens inte 

helt förvånande. Om nu kyrkans tolkning av sin bekännelse avgörs av dess samtida tolkningar och 

genom förståelse av dess historiska praxis är det kanske rimligt att läronämnden ändå inte ger 

direktiv i frågor som principiellt inte påverkar uppfattningen av tron, bekännelsen och läran på ett 

skadligt sätt.  

Det måste dock påpekas att läronämnden reagerar med direktiv när det väl gäller motioner som 

föreslår förändringar som inte är förenliga med tron, bekännelsen och läran. Dessa gånger måste 

dock anses vara undantagsfall gentemot den allmänna tendensen att inte ge tydliga direktiv till 

röstningsförfarandet i kyrkomötet. Undantagen sker vid analystemat rörande vigsel av samkönade 

par, där läronämnden i yttrandet LN2016:8y hävdar att denna motions förslag berör den särskilda 

beslutsordningen om den inte avslås. Detta är det tydligaste fall av att läronämnden skulle uttrycka 

en explicit hållning på ett sätt som inte förekommer i något annat undersökt yttrande. Det 

förekommer också ett annat fall där nämnden ger kyrkomötet direktiv. Fallet berör yttrandet till 

kyrkostyrelsens ärende gällande antagandet av en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkans ordning. 

I detta fall kommer läronämnden med direktiv om vad som innehållsligt måste förändras för att 

handboken inte ska strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I övriga fall där det 

förekommer att läronämnden ger direktiv är det snarare av mer rekommenderade karaktär, och 

manar därför varken till bifall eller avslag.  

Även om undantag likt dessa förekommer förefaller läronämnden att huvudsakligen inte ge 

kyrkomötets ledamöter några tydliga direktiv gällande den aktuella motionen. Detta kan betyda att 

läronämnden vill låta receptionsprocessen som tidigare omnämnts vara beskrivande för hur 

bekännelsen faktiskt ter sig dynamiskt, och att denna dynamik inte ska toppstyras.   
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4. Konklusion  

Konklusionen kommer bestå av tre led: en kort sammanfattning, en slutsats och sedan om vilka 

implikationer detta arbete kan leda till. Dessa presenteras under varsin rubrik nedan. 

4.1. Sammanfattning  

Detta arbete har visat på hur Svenska kyrkans läronämnd förhållit sig till sitt uppdrag att bevaka 

Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Det har visat på övergripande tendenser genom vilka 

läronämnden generellt förhåller sig till sitt uppdrag. Även om det har visat sig att undantagsfall 

förekommit inom alla tendenser kan det ändå med säkerhet påstås att tendenserna har bred grund 

i majoriteten av undersökta yttranden. De övergripande tendenserna är den historiska, den implicita 

och den direktivlösa. Dessa tre speglar aspekter av hur läronämnden faktiskt valt att tyda sitt 

uppdrag att bevaka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Läronämnden förhåller sig på ett 

historiskt och praktiskt vis till hur tolkningen av den aktuella sakfrågan tyds, dels av hur nämnden 

tidigare tolkat, dels i fråga om hur kyrkans praxis ser ut. Allt detta kan också ses som implicita drag.  

4.2. Slutsats 

Uppsatsens slutsats och därmed besvarandet av frågeställningen är att läronämnden förhåller sig 

till sitt uppdrag genom en historisk praxis och en implicit tolkning av uppdraget att bevaka Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära. Uppsatsens andra frågeställning berör frågan om implikationer 

och kommer därför att besvaras under nästkommande rubrik.  

4.3. Implikationer  

Den andra frågeställningen rör vilka möjliga implikationer som läronämndens förhållningssätt till 

sitt uppdrag kan innebära. Att läronämnden tenderar att vara historiskt praktisk och implicit kan 

ge signaler till övriga instanser i kyrkan om hur dessa bör förhålla sig till tron, bekännelsen och 

läran. Genom det historiska draget att se till vilken tolkningspraxis som tillämpats tidigare ges 

argument för att fortsätta tolka bekännelsen på liknande vis. Bekännelsen i fråga är snarare den 

implicita i detta fall, alltså den del av bekännelsen som är odefinierad i de bejakade dokumenten 

och i gudstjänsten och livet. Den definierade bekännelsen är viktig för läronämnden när den tydligt 
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vill uttrycka sin bestämda mening. Men i övrigt tenderar läronämnden att vara just implicit till hur 

den refererar till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  

En problematik finns kring denna tendens om frågan om heterodoxi tas upp. Att läronämnden 

förhåller sig just implicit och inte ger tydliga direktiv kring hur kyrkomötet bör rösta när det gäller 

vissa lärofrågor kan problematiseras på olika sätt. Något av det problematiska är att i ett avlångt 
land som i Sverige kan lärobildningen se väldigt olika ut då från stift till stift beroende på hur 

uppfattningen och tolkningen av bekännelsen utkristalliseras. I och med att läronämnden inte ger 

specifika incitament till hur de vill att kyrkomötet ska tolka läran genom ett tydligt ställningstagande 

av hur dem anser att motionen bör avslås eller bifallas kan leda till att övriga instanser i kyrkan går 
olika vägar i deras uppfattning kring lärofrågorna. En läronämnd som inte är tydlig utan implicit 

kan därför förorsaka just heterodoxi. Samtidigt kan detta å ena sidan avfärdas genom att hävda att 

Svenska kyrkan valt att vara transparant i sin syn på hur man vill att samfundets ska få styras, det 

vill säga på ett demokratiskt vis. Transparensen måste därför vara mera implicit och när det väl 
gäller lärofrågor som riskerar att splittra kyrkan sätter läronämnden ned foten, vilket framkommit 

i uppsatsens resultat. Vad exakt detta innebär är svårt för denna uppsats att ta ställning till i detta 

skede och det behövs andra frågeställningar till detta. Dock kan denna uppsats vara en första sten 

till ett annat uppstasbygge som fortsätter den diskussion som förts här.  
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