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1. Inledning 

I gudstjänsten handlar Gud med sin församling genom ordet och de heliga sakramenten.  

Där handlar också församlingen med sin Gud i andäktigt mottagande, i lovsång och bön.  

Då den Helige Ande städes på nytt skapar en gemenskap av människor kring  

nådens medel, uppbygges Guds kyrka. Därför är gudstjänsten omistlig såväl för  

kyrkan som för den enskilde.1 

När jag som sjuåring började i klass 1A var en psalmbok en självklar del av det vi elever fick 

tillsammans med pennor, sudd, kritor och linjal i vårt ”start-kit”. Vi skulle inte bara lära oss att läsa, 

räkna och skriva, vi behövde också fostras in i psalmsång och gudstjänst. Jag har hämtat citatet 

ovan från det exemplar av psalmboken jag fick då jag började i skolan. Citatet är från inledningen 

av ”Utdrag ur Den svenska handboken”.2 Texten har rubriken ”Den svenska gudstjänsten”.3 Citatet 

berättar något om vad som sker i gudstjänsten. Att både Gud och församling förväntas att handla. 

Att gudstjänst berör gemenskap. Det är tydligt genom historien att gudstjänstfirande är viktigt i 

den kristna kyrkan och för de kristna. Hur gudstjänsten firats har varierat. Det samhälle och 

omgivning som kyrka och församling finns i har förändrats under de senaste hundra åren. Idag 

utrustar man tillexempel inte förstaklassare med en psalmbok, det har skett förändring över tid, i 

skolan, i samhället och i kyrkan. 

 

Inom Svenska kyrkan har det kommit nya kyrkohandböcker 1942, 1986 och 2017. I den svenska 

liturgihistorien är det många på relativt kort tid.4  

År 2000 förändrades relationen mellan staten och Svenska kyrkan, kyrkan skildes från den 

sekulära staten. Med detta markeras också ett skifte från enhetssträvan till ett mer pluralistiskt 

förhållningssätt vad det gäller kyrkosamfunden och staten. Kyrkohandboken från 2017 har 

tillkommit efter det att Svenska kyrkan och staten skiljts åt. Den har också ett annat namn 

Kyrkohandbok för Svenska kyrkan än sina föregångare som titulerades Den svenska kyrkohandboken. 

Detta signalerar att Svenska kyrkan efter år 2000 har ett något mer jämställt förhållande med de 

andra kyrkosamfunden i Sverige. Gudstjänst och hur denna kan eller skall utformas är 

kyrkohandböckernas innehåll. Gudstjänsten speglar teologin, och på vilket sätt man ”vill vara 

kyrka”. Under 1900-talet har det skedde en rad förändringar i synen på både gudstjänsten och 

kyrkan, vilket även påverkat teologin.  

 

Förändringarna gäller hela kyrkohandböckerna men de avspeglas även i gudstjänstens olika 

moment. Min C-uppsats undersökte hur en Kyrkans förbön utformad som en symbolhandling 

 
1 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 937. 
2 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 935. 
3 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 937. 
4 https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/de-svenska-kyrkohandbockerna-genom-historien (hämtad 2021-
11-24) 

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken/de-svenska-kyrkohandbockerna-genom-historien
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kunde förstås. Det jag fann där har fått mig att vilja titta närmare på förbönsmomentet. I 

kyrkohandböckerna från 1986 och 2017 förväntas Kyrkans förbön utformas lokalt i församlingen. 

tillsammans med lekfolk. 5  Lekfolkets delaktighet i gudstjänsten ligger mig varmt om hjärtat, det 

förstärker mitt intresse för att undersöka Kyrkans förbön. Det är med momentet Kyrkans förbön 

som lins jag kommer undersöka likheter och skillnader mellan de tre senaste kyrkohandböckerna. 

Att jag väljer att ta med kyrkohandboken från 1942 i undersökningen har att göra med att den 

ligger i brytpunkten mellan det enhetstänkande som präglat den svenskkyrkliga traditionen och det 

tänkande som leder fram mot betoning på den lokala församlingen.  

 

Den svenska kyrkohandboken från 1942 (HB42), Den svenska kyrkohandboken del 1 från 1986 (HB86) 

och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 från 2017 (HB17) som jag valt att analysera räknar alla 

med ett moment, vilket jag valt att kalla Kyrkans förbön. Däremot skiljer sig instruktionerna åt för 

hur förbönen ska gå till. I HB42 finns instruktioner kring momentet, som här kallas Allmän 

kyrkobön, och anvisade förböner för olika tillfällen. Från och med HB86 är momentet Kyrkans 

förbön möjligt att fritt utforma i församlingens gudstjänst. Samtidigt ger kyrkohandboken 

instruktioner för hur detta bör ske samt förslag på ett antal formulerade förböner. I HB17 är 

instruktionerna av en annan karaktär, men det finns även här ett antal föreslagna förböner. Mitt 

intresse ligger i att se på hur instruktionerna för förbönsmomentet förändrats, liksom hur innehållet 

förändrats i handböckernas föreslagna böner, med avseende på hur Gud, människan och kyrkan 

framställs. 

 

Som jag kommer att visa nedan finns omfattande forskning om gudstjänst och kyrkohandböcker i 

Svenska kyrkan och de förändringar som skett. Någon studie av hur förändringarna blir synliga i 

förbönsmomentets utformning har jag inte hittat, vilket gör denna undersökning motiverad. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är mot denna bakgrund att synliggöra och diskutera aspekter av hur 

gudstjänstlivet i Svenska kyrkan förändrats mellan 1942 och 2017 genom en jämförelse av hur 

förbönsmomentet utformas i Svenska kyrkans kyrkohandböcker från år 1942, 1986 och 2017. De 

tre kyrkohandböckerna har alla med sjungna förböner av bönetypen Litania, dessa är inte med i 

analysen. 

Frågeställningen kan formuleras på följande sätt: 

Vilka likheter och skillnader finns i instruktioner för och innehåll i momentet Kyrkans förbön i Svenska kyrkans 

kyrkohandböcker från år 1942, 1986 och 2017? 

 
5 Svenska kyrkan, Kyrkoordningen, Andra avdelningen: Församlingarna, 2 kap. Inledning s. 7. 
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För identifiera likheter och skillnader har jag brutit ned den övergripande frågeställningen till tre 

olika teman Gud, människan och kyrkan, som i sin tur brutits ned i underfrågor. Dessa redogör jag 

för i avsnittet Källmaterial och metod.  

Tidigare forskning 

Jag kommer att begränsa mig till att behandla tiden 1942-2017 i genomgången av tidigare 

forskning.  

 

När revisionen av 1942 års kyrkohandbok inleddes var kyrka och stat förenade och 

utredningsarbetet publicerades i statliga utredningar. I en artikel i SOU 1974:67 med titeln  ”Den 

liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under senare decennier”6 går Åke Andrén genom den liturgiska 

utvecklingen från 1942 års kyrkohandbok till början av 1970-talet. I artikeln lyfter han fram hur 

den liturgiska utvecklingen genomgått olika faser. Vilka personer och vilken litteratur som haft 

inflytande över tid. Han tar också upp den svenska utvecklingen i relation till andra kyrkor i världen, 

och den försöksverksamhet kring gudstjänster och mässor som skedde från 1968 och framåt. Han 

lyfter fram tendenser som är synliga vid tiden för artikelns tillkomst och diskuterar gudstjänsten i 

relation till ”världens existentiella frågor”7  och ”den personliga gudsupplevelsen”8 Momentet 

Kyrkans förbön finns kort omnämnt i artikeln under benämningen kyrkobön, men Andrén 

fördjupar sig inte i ämnet. Artikeln ger en god översikt kring utvecklingstrender, litteratur och 

personer, och bidrar till en överblick i den liturgiska utvecklingen. 

Ett forskningsprojekt som leddes av Oloph Bexell ”Den kristna gudstjänstens innebörd. 

Svenska kyrkans förändring av liturgin 1942-2000” utmynnade i fyra avhandlingar. Slutrapporten 

The Meaning of Christian Liturgy. Recent Developments in the Church of Sweden (2012)9 analyserar den 

liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under andra halvan av 1900-talet. De sex personer som 

ingått i forskningsgruppen är representerade med varsin artikel. Ingen av artiklarna berör specifikt 

Kyrkans förbön. De fyra doktorsavhandlingarna som ingår i projektet förtjänar att nämnas. Boel 

Hössjer Sundmans Herren är mitt ibland oss. En analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska 

kyrkohandboken från 1986 (2006)10 syftar till en fördjupad analys av texterna i gudstjänsten ur 

teologiskt perspektiv. Resultatet beskriver hon som att gudsnärvarouttolkningarna är tydligare i 

vissa moment, bön om förlåtelse och förlåtelse ord och i evangelieläsningen, nattvarden, välsignelse 

 
6 Åke Andrén, ”Den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under senare decennier” i Svenska kyrkans gudstjänst. Bil. 
1. Gudstjänst idag. Liturgiska utvecklingslinjer. SOU 1974:67, sid. 45–73. 
7 Andrén 1974, s. 63. 
8 Andrén 1974, s. 69. 
9 Oloph Bexell,” Church Life and Worship in a Lutheran Church: The Example of the Church of Sweden - A 
Historical Introduction” i: The Meaning of Christian Liturgy -Recent Developments in the Church of Sweden, 2012. 
10 Boel Hössjer Sundman, ”Herren är mitt ibland oss” – en analys av föreställningar om gudsnärvaro i Den svenska 
kyrkohandboken från 1986, 2006. 
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och det hon kallar bönesituationen i gudstjänsten.11 För tolkningen har hon analyskategorierna 

personligt (Gud är närvarande i relation till människan) eller icke-personligt (Gudsnärvaron 

karaktäriseras som en kraft), inte som motsatser men som perspektiv i hur texterna kan tolkas. 12  

Hon menar att ofta kan föreställningarna tolkas både som personliga och icke-personliga.13 

Avhandlingen omfattar även Kyrkans förbön men behandlar inte denna specifikt, utan hon ser hela 

kyrkohandboken som en text.14 Gunnar Wemans avhandling Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum. 

Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan 

(2006).15 Han undersöker relationerna mellan de liturgiska faktorerna och förändringar i medeltida 

kyrkorum. Han kommer fram till att förutsättningar i kyrkorummet är avgörande för om 

församlingen ska kunna fira gudstjänst med ett yttre deltagande i enlighet intentionerna i HB86.16 

Den tredje avhandlingen i projektet är Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i 

Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000 (2009) av Karin Oljelund.17  Syftet med undersökningen 

är att analysera och jämföra kyrkosynen i HB42 och HB86. Hon vill se om de bibliska bilderna 

Kristi kropp och Guds folk är dominerande i någon av dem. Resultatet är att det inte går att skilja 

ut att någon av bilderna skulle överväga, utan att de är sammanflätade i båda kyrkohandböckerna. 

Oljelund inkluderar i sitt material två undersökningar från 1965 respektive 1997, som speglar delar 

av praxis för huvudgudstjänstens firande. Det är där hon finner den största skillnaden, att 

gudstjänsten gått från att firas utan nattvard till att firas som högmässa. Denna förskjutning 

benämner hon: från Helig till Sanctus. Oljelunds avhandling ligger nära det forskningsområde som 

min undersökning kommer beröra. Hon behandlar momentet Kyrkans förbön i sin analys. Hennes 

undersökning söker svar på andra frågor än det min undersökning siktar mot. Projektets fjärde 

avhandling är Torbjörn Axners Ordo Missæ. Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967 

(2014).18 Hans forskningsarbete rör de missalen och missaletillägg som kom genom det liturgiska 

förnyelsearbete som pågick mellan handböckerna 1942 och 1986 och berör inte förbönsmomentet 

på något specifikt sätt. 

Ninna Edgardh är en forskare som under lång tid ägnat sig åt liturgiforskning. Hennes bok från 

2010 Gudstjänst i tiden, kom till som en bakgrundsskildring till det kyrkohandboksarbete som 

resulterade i HB17.19 Boken skildrar hur gudstjänstlivet i Svenska kyrkan har utvecklats från 1968 

 
11 Hössjer Sundman 2006, s. 225. 
12 Hössjer Sundman 2006, s. 224. 
13 Hössjer Sundman 2006, s. 248. 
14 Hössjer Sundman 2006, s. 223. 
15 Weman, Gunnar, Nutida gudstjänst och medeltida kyrkorum – Förhållandet mellan det sena 1900-talets liturgireform och det 
medeltida gudstjänstrummet i Svenska kyrkan, 2006. 
16 Weman 2006, s. 307. 
17 Karin Oljelund, Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000, 
2009. 
18 Torbjörn Axner, Ordo Missæ. Missalen och missaletillägg i Svenska kyrkan 1942-1967, 2014. 
19 Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, 2010. 
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till 2008. Edgardh beskriver en förskjutning från ett gudstjänstliv präglat av enhetlighet till en större 

liturgisk mångfald. Förbön är inte behandlad specifikt. 

Gordon W. Lathrop är en liturgiteolog vars tänkande har haft stor inverkan på 

kyrkohandboksarbetet inför HB17. Det grundläggande tänkande om gudstjänstens ordo, som 

präglar strukturen för gudstjänsten i HB17 har hämtats från Lathrop. Hans böcker Holy Things - A 

liturgical theology (1993), Holy People – A liturgical ecclesiology (1999) och Holy Ground – A liturgical 

cosmology (2003).20 I Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 2019 med temat Gudstjänstens mening finns en 

artikel av Gordon Lathrop om Ordo. I samma nummer diskuterar Ninna Edgardh Lathrops 

betydelse för liturgisk utveckling i Svenska kyrkan.21 

En bok som berör uppsatsens tema är Martin Modéus prästmötesavhandling från 2005 Mänsklig 

gudstjänst – om gudstjänsten som relation och rit.22 Detta särskilt eftersom Modéus också är författare till 

en förbönsbok (2009) som kommit att användas brett inom Svenska kyrkan under senare år. 

Modéus menar att människan har tre grundrelationer som kommer till ytan i gudstjänsten. De tre 

grundrelationerna är relationen till Gud, medmänniskan och mig själv. Mina valda teman för 

analysen rör relationen Gud och människan som lyfts fram i Modéus bok. 

Kristen gudstjänst – en introduktion är en antologi utgiven 2018.23 Den tar upp gudstjänst från skilda 

kyrkotraditioner i artiklarna och även mer tematiskt. Bland de tematiska artiklarna är för denna 

undersökning främst två relevanta, nämligen Stephan Borgehammars ”Om de många sätten att 

delta i en gudstjänst” och Sven-Erik Brodds ”Kritiska och konstruktiva utmaningar i studiet av 

liturgi”. Borgehammars artikel bidrar till min undersökning med historiska perspektiv på deltagande 

och delaktighet i gudstjänst. Artikeln av Brodd bidrar med förståelse av hur ecklesiologi och 

gudstjänstliv speglar varandra, och hur detta synliggör relationer mellan kyrkan och världen.  

Spänning och samspel – En orientering i ecklesiologi och liturgi av Marie Rosenius (2019) behandlar som 

titeln anger spänningen och samspelet mellan ecklesiologi och liturgi vilket ligger inom 

intresseområdet för min undersökning.24 Hon för resonemang kring hur den som gör studier av 

kyrka också är färgad av sin egen tradition och med anledning av detta också diskuterar hur vida 

teorier från en kyrkotradition kan vara överförbar på en annan, vilket berör min diskussion och 

tolkning. 

Den forskning som jag här har räknat upp rör sig i samma intresseområden som min 

undersökning. Den kan på flera sätt bidra till undersökningen med kunskaper. Ingen av dem 

behandlar specifikt Kyrkans förbön som moment i Svensk kyrkans gudstjänster. Det närmaste en 

 
20 Gordon W. Lathrop, Holy Things - A liturgical theology, 1993. Holy People – A liturgical ecclesiology, 1999. Holy Ground – 
A liturgical cosmology, 2003. 
21 Stephan Borgehammar, Ninna Edgardh, Sune Fahlgren, Stina Fallberg Sundmark (red.), Gudstjänstens mening, 
Årsbok för Svenskt gudstjänstliv 92, 2019, s. 65-102. 
22 Martin Modéus, Mänsklig gudstjänst – om gudstjänsten som relation och rit, Prästmötesavhandling för Stockholms stift, 
2005. 
23 Stina Fallberg Sundmark (red.), Kristen gudstjänst – en introduktion, 2018, s. 199-218, 287-299. 
24 Marie Rosenius, Spänning och samspel en orientering i ecklesiologi och liturgi, 2019. 
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annan forskare jag kommit i mina efterforskningar är en kandidatuppsats från Umeå universitet år 

2015. Bön och ecklesialitet. Kyrkans förbön i Den svenska handboken 1942 och 1986 – speglad i 1900-talets 

folkkyrkosyner författad av Karin-Helén Johansson.25 Uppsatsens huvudfokus ligger i att se på vilka 

folkkyrkosyner som går att upptäcka i förbönerna i de båda kyrkohandböckerna och vilka 

förändringar över tid gällande folkkyrkosyn som speglas i förbönerna. Johansson analyserar 

förbönerna i förhållande till fem idealtyper av folkkyrka (modellen är utarbetad av Thomas 

Ekstrand). Hennes utgångspunkt är att finna vilka av idealtyperna som är synlig i de formulerade 

förbönerna. Hennes resultat är att det är färre av idealtyperna som finns representerade i HB42 än 

i HB86 när hon jämför kyrkohandböckernas förböner. Att de idealtyper som är mest 

förekommande i HB42 är två medan i HB86 är fler av idealtyperna som förekommer. Johanssons 

slutsatser är att det finns en kontinuitet från HB42 till HB86 i den bemärkelsen att det finns 

synlighet för folkkyrkan. Vilka av idealtyperna hon anser är dominerande i de olika 

kyrkohandböckerna är inte tydlig i hennes slutsatser. Hon menar att det skett en förskjutning mot 

en kollektivt orienterad folkkyrkotanke men inte var i från denna förskjutning skett. Hon menar 

också att den mångfald som visas i HB86 gällande förbönerna i kombination med ”ny gestaltning” 

riskerar att ge förbönsmomentet en otydlighet i teologin.26 Genom att Johanssons analys fokuserar 

på folkkyrkosyn och min undersökning är inriktad på att analysera instruktion och innehåll i 

bönerna för momentet Kyrkans förbön efter teman skiljer de sig åt. Mitt intresse ligger inte i de 

specifika folkkyrkosyner som Johansson söker efter, utan om aspekter av en vidare förändring i 

gudstjänstlivet under perioden 1942-2017. I min undersökning ingår HB17, den är inte aktuell i 

Johanssons undersökning. 

 

Resultatet av sökandet efter tidigare forskning har alltså visat att det som denna undersökning har 

för avsikt att belysa finns inom ett tidigare relativt outforskat område. 

Källmaterial och metod 

Källmaterialet för undersökningen utgörs av Den svenska kyrkohandboken från 1942 (HB42), Den 

svenska kyrkohandboken del 1 från 1986 (HB86) och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 från 2017 

(HB17). I kyrkohandböckerna finns det instruktioner till hur momentet Allmän kyrkobön i HB42 

och i HB86 och HB17 Kyrkans förbön ska genomföras i gudstjänsten. Kyrkohandböckerna har också 

ett antal färdigformulerade böner. Kyrkohandböckerna benämnas med de förkortningar som finns 

inom parentes ovan. I analysen kommer jag att kalla momentet som i HB42 benämns Allmän 

kyrkobön och Kyrkans förbön i HB86 och HB17 för Kyrkans förbön.  

 
25 Karin-Helén Johansson, Bön och ecklesialitet – Kyrkans förbön i Den svenska kyrkohandboken 1942 och 1986 -speglad i 
1900-talets folkkyrkosyner, Kandidatuppsats i historisk och praktisk teologi, 15 hp, Umeå universitet, 2015. 
26 Johansson 2015, s. 45. 
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Undersökningen kommer att behandla både de instruktioner som ges och de böner som finns i 

kyrkohandböckerna. Som redan är nämnts ovan i avsnittet Syfte, kommer inte de Litanior som finns 

i kyrkohandböckerna finnas med i analysen. Som bönetyp uppkommer litania i Antiokia på 300-

talet. Formen är att ett böneämne oftast sångreciteras av en försångare, och att församlingen eller 

kör mellan dessa upprepar ett böneutrop tillexempel ”Herre förbarma dig”. I östlig kyrkotradition 

är litanior en viktig del av liturgin, där är diakonen förebedjare och en kör sjunger böneutropen. I 

västlig kyrkotradition förekommer från 1500-talet litanior i fastan, med prästen som försångare och 

församlingen sjunger böneutropen.27 Jag har valt att inte ta med litaniorna i analysen av främst två 

skäl, det första är att en av litaniorna förekommer i alla tre kyrkohandböckerna. För att synliggöra 

skillnader och likheter är det inte relevant att analysera samma bön tre gånger. Det andra skälet är 

att dessa böner användas under en begränsad tid av kyrkoåret, vilket inte skulle viktas i analysen. 

Att det är samma litanior i flera av de undersökta kyrkohandböckerna indikerar kontinuitet. 

Kyrkohandböckerna har ett gemensamt arv som fortgår. I nya kyrkohandböcker blir inte allt nytt 

utan delar från tidigare kommer att fortsätta följa med in i nästa. Ibland revideras språket en aning 

men i stort är bönen densamma. 

 

För att göra undersökningen har jag valt att arbeta med forskningsmetoden innehållsanalys. Det är 

en form av textanalys som kan användas för att synliggöra och förklara meningar som finns 

inbäddade i texten. Metoden lämpar sig väl för att söka efter indikationer på förändringar i 

förståelser över tid och för att identifiera mönster eller gemensamma drag inom en genre.28 

Innehållsanalysen har utformats genom att har jag formulerat ett antal frågor. Frågorna är 

formulerade utifrån min förförståelse. Jag har utgått ifrån vad jag känner till kring de egenskaper 

en Kyrkans förbön kan sägas ha. Och vad det är som gör den till just en förbön som beds i en 

huvudgudstjänst. Vad det är förbönen brukar be om, för eller med. Förförståelsen är en 

förutsättning för att analyskategorierna ska kunna ta form. Utan generella kunskaper om hur en 

förbön brukar vara formulerad hade jag inte kunnat konstruera analyskategorierna för att söka efter 

det jag är intresserad av att undersöka. 

En medvetenhet kring att det i tolkningsprocessen inte finns en neutralpunkt är viktigt, att 

tolkaren alltid kommer till mötet med texten med en viss förförståelse. I kapitel 2 kommer jag 

redogöra lite närmare kring min egen förförståelse. 

 

Uppsatsen inleds med ett citat ur Den svenska psalmboken från 1937. Det är hämtat ur den inledande 

texten till ”Utdrag ur kyrkohandboken” från 1942.29  Texten har rubriken Den svenska gudstjänsten 

och av citatet kan man utläsa: 

 
27 Nationalencyklopedin, litania. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litania (hämtad 2021-12-29) 
28 Nelson och Woods 2011, s. 109-110. 
29 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 935. 
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I gudstjänsten handlar Gud med sin församling […] Där handlar också församlingen 

med sin Gud […] den Helige Ande […] skapar en gemenskap av människor […] bygges Guds 

kyrka […]30 

 

Citatet visar på några olika ”aktörer” som är verksamma i gudstjänsten och att dessa också relaterar 

till varandra. Jag tänker att förbönen är ett moment i gudstjänsten där dessa ”aktörer” blir synliga, 

förbönen omfattar oftast Gud, människan och kyrkan. Analysfrågorna har utformats så att det blir 

möjligt att synliggöra något kring ”aktörerna” Gud, människan och kyrkan. Jag väljer att kalla dessa 

tre för teman. I min analys används temana som redskap för att identifiera skillnader och likheter 

mellan de tre kyrkohandböckerna. För instruktionerna till förbönsmomentet i kyrkohandböckerna 

har också ett antal analysfrågor formulerats kring vad som sägs om motiv, utformning, kontextuell 

anpassning, förebedjare samt församlingssvar. För analysen av de färdig formulerade bönerna är 

det ett och samma frågebatteri som alla böner har granskats genom. Varje tema har ett antal 

underfrågor som använts för att söka efter vad förbönen ger en utsaga om. Jag söker efter både 

explicita och implicita utsagor. Det finns möjlighet att i bönens form säga något om Gud, 

människan eller kyrkan utan att explicit använda sig av ord som till exempel Gud. Ett exempel från 

HB17 är ”Inför dig, som är världen ljus”.31  Ordet ”Gud” nämns inte men texten säger något om 

Gud. I analysen ingår från HB42 fem förböner, från HB86 åtta förböner och sju förböner från 

HB17. 

 

De frågor jag som jag ställer till materialet är grundade i den förförståelse av momentet Kyrkans 

förbön som jag redogör för i kapitel två.  

Följande frågor har ställts till materialet: 

Instruktionen: 

Vilka instruktioner ges för bönen? Vad säger kyrkohandboken om vad Kyrkans förbön är? Bönens 

motiv? Principer för utformningen?  Vem ska/kan leda bönen? Förutsätts enhetlighet? 

Uppmuntras eller finns det utrymme för kontextuell anpassning? Vägledning till bönens 

utformning? 

Förbönerna: 

Gud: Vem riktar sig bönen till? Hur framställs Gud? Vad förväntas Gud att göra? Vad ber bönen 

som gäller: Kraft att hjälpa? Insikt? Vishet? Sammanhållning? Barmhärtighet? 

Människan: Hur ser förhållandet ut mellan bönens ”vi” och dem, den/de situationer som är föremål 

för bön? Finns ett bönens ”vi” som ber för ett ”dem”? Hur konstrueras detta ”dem”? Vad ber 

bönen som gäller: Det egna jaget? Världen? Hela skapelsen? Kraft att hjälpa? Insikt? Vishet? 

Sammanhållning? Gästfrihet? Mod? Handlingskraft? Barmhärtighet? 

 
30 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 937. 
31 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 82. 
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Kyrkan: Vilken kyrka är det som ber? Vilket ”vi” är det som ber? Hur framställs kyrkan som ber? 

Vem är det kyrkan ber med? Vad ber bönen som gäller:  Den egna församlingen? Den allmänneliga 

kyrkan? Världen? Hela skapelsen? 

 

Analysarbetet har genomförts i flera steg: 

• Analysfrågorna som gäller instruktionen har varje kyrkohandbok fått besvara. Anteckningar 

och en sammanfattning har gjorts. 

• Kyrkohandböckernas förböner har analyserats enskilt efter de analysfrågor som sammanställts. 

• Vid varje fråga har bönen lästs igenom, markeringar med olika färger har gjorts i texten för 

varje fråga. Därefter har anteckningar gjorts och en sammanfattning sammanställts efter varje 

bön. 

•  För varje kyrkohandbok sammanställs resultaten i anteckningar för frågorna under respektive 

tema Gud, människan och kyrkan. Att samla resultaten under varje tema lade jag till som ett 

steg när det visade sig att sammanfattningarna för varje bön i respektive kyrkohandbok ledde 

till mycket bläddrande bland anteckningarna. Sammanställningen gav bättre överblick och 

resultaten blev synligare för jämförelsen i nästa steg. 

• I en jämförelse för varje tema Gud, människan och kyrkan observeras likheter och skillnader 

mellan kyrkohandböckerna, anteckningar görs för respektive tema. 

• Resultatet av analysen samlats under teman: Gud, människan och kyrkan, som redovisas i 

kapitel tre.  

• Tolkning av resultaten. I kapitel fyra för jag en diskussion kring hur de skillnader och likheter 

jag fått syn på under analysen går att tolka och förstås. 

 

Innehållet i de skilda förbönerna är olika strukturerat. Genom analysen har jag försökt att förstå 

vad som avses och varit tillåtande och generös i min tolkning av hur man kan förstå dem. Att vara 

allt för kritiskt inställd ger inte rättvisa till materialet som text betraktat. Texten har ju tillkommit i 

ett annat syfte än mitt och för att hitta svar på analysfrågorna behöver texten få vara det den är, en 

bön. Texterna innehåller inga dolda meningar som jag ska vaska fram. Texterna ger bilder av det 

jag frågar efter, ibland tydligt och ibland väldigt lite eller inget alls kring de specifika analysfrågorna. 

Avsaknaden av tydliga svar har jag också tolkat som ett resultat. 

Språkbruket har ändrats över tid mellan de tre kyrkohandböckerna. Det är inget problem för 

analysen som frågar efter hur något har framställts. Språket förmedlar detta på sina egna villkor, 

det är inte språkanalys som är undersökningens fokus, utan innehållet. 

 

Innehållsanalysen formeras av mig. Genom att det är jag som sätter upp ramarna. Genom det 

batteri av analysfrågor som jag ställer till materialet. Här skulle det vara möjligt att skapa ett ramverk 
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som inte besvarar den forskningsfråga som jag ställt upp. Jag märkte under analysen att jag var 

tvungen att lägga till ett steg. För en bättre överblick av sammanfattningarna för varje bön. Gjorde 

jag en sammanställning för varje kyrkohandbok under teman Gud, människan och kyrkan. Det gav 

en bättre överblick och synliggjorde resultaten inför jämförelsen mellan kyrkohandböckerna. 

Metoden har fungerat väl för att synliggöra likheter och skillnader mellan de tre 

kyrkohandböckernas instruktioner för momentet Kyrkans förbön. 

 

Resultatets giltighet kan naturligtvis ifrågasättas, men genom att jag försöker göra min 

analysprocess så transparent som möjligt, utan att gå in i detaljer, hoppas jag att det ska gå att följa 

min väg till resultatet. Att jag kan synliggöra mina tolkningar av källtexterna för yttre bedömning 

av er som läsare. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg, det är min tolkning och analys som är 

synliggjord i förhållande till det jag vill undersöka. En annan forskare skulle kanske satt upp andra 

frågor och därmed också kunnat utläsa annat än det jag funnit.  

Syftet med undersökningen är att synliggöra och diskutera aspekter av hur gudstjänstlivet i 

Svenska kyrkan förändrats mellan 1942 och 2017. Förbönerna blir ett ”titthål” för att synliggöra 

aspekter av kyrkohandböckerna som helhet. Det går att dra generella slutsatser för hela den 

kyrkohandbok det är fråga om, utifrån analysen av förbönen menar jag. Det finns möjligheter att 

denna undersökning synliggör aspekter som tidigare forskningsprojekt inte kunnat fånga in i sina 

undersökningar. 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer kapitel två att handla om teoretiska perspektiv, där jag 

redogör för hur man kan förstå momentet Kyrkans förbön, och belyser min förförståelse. Kapitel 

två innehåller även teorier och modeller jag använt för att tillföra förståelse av den större 

förändringsprocess som är undersökningens syfte.  Resultat av analysen kommer i kapitel tre. 

Kapitel fyra innehåller diskussion av resultatet. Där de likheter och skillnader som synliggjorts i 

analysen diskuteras i förhållande till den vidare förändring som skett under tidsperioden med hjälp 

av andra forskare och litteratur. Kapitel fem är en avslutning med en sammanfattning och slutsatser. 

I kapitel sex kommer källor och litteratur.  
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2. Teoretiska perspektiv  

I detta kapitel ska jag först kortfattat ge en bild av hur man kan förstå momentet Kyrkans förbön 

i  svenskkyrklig tradition. Momentets historiska perspektiv finns kort beskrivet.  

Kapitelsets andra del redogör för de forskare och modeller som jag använt för att tillföra 

förståelse för det som undersökningen syftar till, att synliggöra och diskutera hur gudstjänstlivet i 

Svenska kyrkan förändrats mellan 1942 och 2017.  

Min förförståelse, som är hämtad ur min egen erfarenhet som gudstjänstfirare och anställd 

medarbetare inom Svenska kyrkan, och från teoretisk kunskap, blir belyst genom detta kapitel. 

Vad är Kyrkans förbön? 

För att inhämta teoretiska kunskap kring vad Kyrkans förbön kan sägas vara i Svenska kyrkans 

gudstjänstliv, har jag använt Carl-Henrik Martlings bok Liturgik – en introduktion, Karl-Gunnar 

Ellversons bok Handbok i Liturgik. Samt litteratur som utgör hjälpmedel till det praktiska arbetet 

med Kyrkans förbön vid gudstjänstfirande. Där är det främst två böcker som bidragit: Gud, var med 

oss alla – förböner för kyrkoåret av Ingemar Birgersson och Chris Bruzelius samt Martin Modéus bok 

Kyrkans förbön. 

 

Ellverson menar att förbönen är ett arv från synagogans gudstjänst i den judiska traditionen, med 

de aderton välsignelsebönerna för individuella och allmänna behov.32 Han skriver också att den 

gemensamma bönen som församlingen ber är en konsekvens av bibelläsning och förkunnelse. 

Dessa anknyter till och gör förbön av det som för dagen aktualiserats av evangeliet och predikan.33 

I den tidiga kyrkan har förbönen kallats oratio fidelium, de troende/trognas förbön. De leddes av 

diakonen, vilket fortfarande är praxis i den östliga kyrkotraditionen.34 

Vi hoppar till den svenska kyrkohistorien efter reformationstiden. När predikan infördes i 

mässan 1541 får förbönen sin plats i anslutning till den.35  Först på 1600-talet hamnar den som 

avslutning av ordets gudstjänst.36 Förbönen bads från predikstolen (av prästen), fram till 

kyrkohandboken från år 1894.37 Då det anvisas att prästen ska leda förbönen från altaret.38 Från 

1917 års kyrkohandbok ges anvisningen att församlingen skulle instämma i Amen efter den 

allmänna kyrkobönen.39 Förbönen ansågs fortfarande vara förbehållen prästen men något mer av  

 
32 Ellverson 2003, s. 107. 
33 Ellverson 2003, s. 107. 
34 Ellverson 2003, s. 108. 
35 Martling 1996, s. 148. 
36 Martling 1996, s. 139. 
37 Martling 1996, s. 148. 
38 Ellverson 2003, s.108. 
39 Martling 1996, s. 221. 
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församlingsaktivitet kommer med i HB42. Där det första av alternativen för den allmänna 

kyrkobönen gav möjlighet till fyra sjungna församlingssvar.40 Fortfarande förväntas prästen att vara 

vänd mot altaret vid bönen.41 I HB86 ges instruktioner om att Kyrkans förbön ska utformas i den 

lokala församlingen. Prästens delaktighet är att inleda och avsluta bönen.42  Förbönen förbereds av 

präst och/eller lekmän.43 Platsen för den som leder förbönen anges inte i anvisningen i 

kyrkohandboken men Ellverson skriver: ”Bönen beds […], vänd mot altaret (eller vid ambon med 

medveten bönehållning”.44 I HB17 anvisas att Kyrkans förbön kan utformas med de föreslagna 

förbönerna eller andra förböner. Det kan förekomma församlingssvar som är sjungna eller lästa.45 

Vem som är förebedjare är inte anvisat. 

Detta är kortfattat den resa som momentet Kyrkans förbön gjort i den svenskkyrkliga 

traditionen. Låt oss gå vidare till de böcker som på ett praktiskt sätt vill hjälpa dem som i den lokala 

gudstjänsten fått uppdraget att formulera Kyrkans förbön. Birgersson och Bruzelius skriver om 

förbönens mening: 

Vi är helt beroende av Gud. Genom bönen erkänner vi Gud som vår Skapare och vårt liv som en 

gåva. […] När vi ber kyrkans förbön sker något med oss genom att vi ber i gemenskap med 

Kristus, i hans namn. […] Förbönen innebär […] en förvandling av den man ber för, […] också av 

bedjarna.46 

 
De lyfter fram att förbönen har en universell karaktär, det vill säga den omfattar alla människor. I 

den tidiga kyrkan betonades att det var viktigt att även be för ”Kejsare och förföljare, för hedningar, 

irrlärare och förnekare.”47 Bönen ska inte enbart be för den egna gemenskapen utan vara inklusiv.48 

Modéus bok har ingen inledning som generellt diskuterar förbönen som sådan, utan går direkt 

in på hur boken är upplagd. Han poängterar där att den är tänkt att användas i dels ett mer allmänt 

reflekterande kring gudstjänst och bön för den lokala gudstjänstgruppen, dels ge material till stöd 

för den som ska skriva förbönen.49 

 

Förbönen är en del av den växelverkan som sker i kristen gudstjänst, mellan Gud och den 

församling som firar den, som ett svar på det Gud ger i sitt ord och måltiden. Som det inledande 

citatet från min skolpsalmbok formulerar så här: 

 
40 Martling 1996, s. 221. 
41 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 27. 
42 Martling 1996, s. 221. 
43 Ellverson 2003, s. 108. 
44 Ellverson 2003, s. 108. 
45 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 73. 
46 Birgersson och Bruzelius 2010, s. 15. 
47 Birgersson och Bruzelius 2010, s. 18 
48 Birgersson och Bruzelius 2010, s. 18. 
49 Modéus 2009, s. 9. 
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I gudstjänsten handlar Gud med sin församling genom ordet och de heliga sakramenten.  

Där handlar också församlingen med sin Gud i andäktigt mottagande, i lovsång och bön.50 

Församlingens ”handlande” och svar är bland annat en förbönstjänst för andra. Man ber för 

medmänniskor, den omvärld som omger församling, kyrka och samhälle. Bönen kan gälla 

skapelsen, lidande, orättvisor, fred och så vidare.  Inför Gud lyfts förhållanden som man anser 

viktiga fram. Med en förväntan på att Gud ska handla.51 Bönen är riktad till Gud. Gud kan 

framställas med olika föreställningar. Vem av personerna i treenigheten som tilltalas kan skilja sig i 

förbönen. Förbönen uttrycker en omsorg, några ber för något eller någon. Vem förbönens ”vi” 

som ber är kan också skilja sig åt mellan olika böner. 

Teoretiskt ramverk för tolkning 

Denna undersökning kan beskrivas som en studie i liturgik, inom fältet för kyrkovetenskap. 

Liturgik är studiet av kristen gudstjänst och gudstjänstliv inom de olika kyrkotraditionerna. 

Gudstjänsten visar något av en kyrkotraditions livsform. Hur den tar sig uttryck genom 

byggnader, handlingar, ord och föremål52. Liturgi är både något som ger upphov till teologi och 

gör praktik av teologi. Det klassiska uttrycket lex orandi, lex credendi (bönens lag är trons lag) är ett 

sätt att uttrycka detta. Gudstjänsten är inte endast tillämpad teologi (theologia applicata) utan den är 

i sig skapare av teologi.53  

En studie av ett specifikt moments utformning i kyrkohandboken kan säga något om en vidare 

förändring i gudsbild, människosyn och syn på församling och kyrka. Som ovan nämnts finns en 

omfattande forskning om de förändringar som gudstjänstlivet i Svenska kyrkan genomgått under 

den aktuella tidsperioden. 

 

För att diskutera vad resultatet av min analys kan tillföra förståelsen av denna större 

förändringsprocess kommer jag att använda mig av teorier och modeller som tagits fram och 

använts av andra forskare. 

För min diskussion av resultaten har jag använt mig att ett antal motiv som Karin Oljelund 

arbetat fram. Hon har i sin ovan nämnda avhandling, som delvis undersökt samma källmaterial 

som jag, använt sig av analysmotiven närhet, distans, individ, gemenskap, inklusivitet och exklusivitet. Hon 

för också samman dem i par utan att för den skull mena att de är motsatser till varandra.54  Hon 

finner inga tecken på exklusivitet i sin undersökning, vilket kanske skulle föranleda mig att plocka 

 
50 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 937. 
51 Ellverson 2003, s. 65. 
52 Brodd 2018, s. 287. 
53 Brodd 2018, s. 295. 
54 Oljelund 2009, s. 62-67. 
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bort detta ur min tolkningsram, men då vi tittar på materialet ur olika perspektiv har jag funnit det 

motiverat att behålla även motivet exklusivitet. Analysmotiven Oljelund arbetade fram kom ur 

hennes första läsning av HB42 och HB86.55 Hon använder dessa motiv som verktyg för att i 

kyrkohandböckernas texter synliggöra komponenter för implicit ecklesiologi.56 Utöver att för 

samman motiven i par, delar Oljelund in dem i vad hon kallar motivkretsar. Motivkretsarna är 

hämtade från Avery Dulles The Church as Communion.57 Han tar där upp den historiska förståelsen 

av communio som enligt honom kan delas i två ecklesiologiska övergripande tendenser.58  De två  

benämns universalistisk och partikularistisk, där man  förenklat kan beskriva den första som en syn 

på kyrkan som kommer ”uppifrån” och den andra en syn där kyrkan växer ”underifrån”.59  Oljelund 

delar in parens första led i universalistisk motivkrets och de andra i partikularistisk.60 Jag inte delat 

in motiven i motivkretsar efter Oljelunds modell, dels för att hon inte finner det möjligt att göra 

en uppdelningen i texterna efter modellen.61 Dels för att hennes analys söker efter en uppdelning i 

motivkretsar, vilket jag inte gör. Jag vill titta på vilka teoretiska förståelser man kan ge de likheter 

och skillnader som blir synliga genom den analys jag gjort.  

 

Avery Dulles Models of the Church är den teoretiska ram jag använder för att synliggöra och diskutera 

de kyrkosyner som kyrkohandböckerna ger uttryck för. Man kan ifrågasätta relevansen för Models 

of the Church i ett svenskyrkligt sammanhang av flera skäl. Boken är skriven av en romersk-katolik 

på 1970-talet, i ljuset av Andra vatikankonciliet. Därför skulle man kunna hävda att den inte kan 

belysa aspekter av kyrkosyn i andra kyrkotraditioner. I Spänning och samspel lyfter Marie Rosenius 

fram Dulles som möjlig tolkningsram för att synliggöra aspekter av kyrkosyn i en svensk kontext. 

Och hon för en diskussion kring andra svenska forskares användning av Dulles modeller för ett 

svenskkyrkligt sammanhang och menar att modellen är användbar.62 Han har även använts mycket 

av andra forskare internationellt och hans modeller har visat sig fungera väl för att synliggöra och 

belysa aspekter av kyrkosyn inom skilda kyrkotraditioner.  

 

Svenska kyrkans webbplats för kyrkohandböcker och dess egna texter kring den senaste HB17 

bidrar till det inomkyrkliga perspektivet.  

  

 
55 Oljelund 2009, s. 61. 
56 Oljelund 2009, s. 62. 
57 Avery Dulles,” The Church as Communion” i Bradley Nassif (ed.) New Perspectives on Historical Theology: Essays in 
Memory of John Meyendorff, Grand Rapids, 1996, s. 125-139. 
58 Oljelund 2009, s. 60. 
59 Oljelund 2009, s. 60. 
60 Oljelund 2009, s. 62. 
61 Oljelund 2009, s. 366. 
62 Rosenius 2019, s 120. 
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3. Resultat av analysen 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultaten av textanalysen av kyrkohandböckerna. 

Kapitlet har två huvuddelar där den första handlar om de instruktioner kyrkohandböckerna ger 

för momentet, och den andra innehållet i de tryckta förböner som finns i respektive 

kyrkohandbok. Som tidigare nämnts, under Metod i det inledande kapitlet, är det en rad 

analysfrågor, vilka sedan samlats i resultatet under tre teman: Gud, människan och kyrkan. Under 

dessa tre teman kommer resultatet av förbönernas innehåll att redovisas, men först kommer 

resultaten från analysen av de instruktioner som kyrkohandböckerna ger kring förbönsmomentet. 

Analys av instruktion för förbönen 

De tre kyrkohandböckerna har olika mängd av instruktioner till de olika momenten i gudstjänsten, 

instruktionerna är generellt också ganska olika till sin karaktär. 

Av kyrkohandböckerna är det endast HB17 som tydliggör vad som avses med Kyrkans förbön, 

nämligen att det är en bönetjänst som kyrkan utför. 

Gud vill upprätta sitt rike av nåd och barmhärtighet, av rätt,  

rättfärdighet och rättvisa. Förbönens utgångspunkt är att kyrkan 

är sänd att delta i detta uppdrag.63 

Som helhet i HB42 är det en enhetlighet som eftersträvas. I HB42 ger inte mycket utrymme för 

att kontextuellt anpassa förbönen. Fyra av de fem bönerna skall företrädesvis bedjas under vissa 

delar av kyrkoåret. Den femte skiljer sig från dessa instruktioner och har också en möjlighet att 

nämna den lokala församlingen vid namn: ”För din kristenhet i Sverige, för din församling i… 

[…]”.64 

Detta är förändrat i HB86, den lokala församlingen utgör förbönens utgångspunkt. Instruktionen 

är att förbönen bör vara lokalt förankrad och utformad i församlingen. Den förbereds av präst 

och/eller lekmän65.  

I HB17 är det inte den lokala församlingen som är utgångspunkten utan ”existentiella 

grundfrågor”66. Som exempel på vilka teman som kan lyftas fram i förbönen anger HB17: 

 
63 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 73. 
64 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 26-34. 
65 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 32. 
66 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 73. 
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Läkedom och liv, förlåtelse och befrielse, mening och sammanhang,  

vishet och kunskap, rättvisa, fred och goda livsvillkor67 

Det finns en förskjutning som kan tolkas till ett mer globalt perspektiv. Samtidigt kan man 

uppfatta de nämnda temana i HB17 som mer personliga böneteman. 

 

Vägledning till hur förbönen skall utformas finns inte i HB42. En enhetlig praxis förutsätts, man 

följer de färdigformulerade bönerna. I HB86 finns instruktioner för hur förbönen bör utformas, 

de anvisas att ansluta till kyrkoåret. Böneämnen föreslås ha ”sin utgångspunkt i Kristi kyrka, 

världen, människor i nöd, vår egen församling, våra närmaste och oss själva.”68 Det finns också 

instruktioner om att de olika bönedelarna kan innefatta moment av tyst bön. Böneavdelningarna 

föreslås att avslutas med acklamation.69 I HB17 ges instruktioner för hur en strukturering av 

förbönen kan ske. Det betonas att det är exempel som lyfts fram. Dessa exempel är fler till 

antalet än det enda som föreslås i HB86. Även i HB17 lyfts fram att förbönen kan ge utrymme 

för tyst bön och återkommande församlingssvar.70 

 

I HB42 är det tydligt vem som är förebedjaren. Var förebedjaren är placerad i kyrkorummet vid 

momentet är också tydligt. Det är uttalat att prästen ber vänd mot altaret. En förskjutning från att 

prästen leder bönen till lekmannaledd förbön syns i HB86: 

Lekmän (företrädesvis kyrkvärdar) kan med fördel delta i planering av gudstjänsten och som 

medhjälpare biträda prästen i gudstjänsten genom att […] leda Kyrkans förbön71 

I HB17 finns ytterligare en förskjutning, där är det inte givet att det är kyrkvärd som är den 

lekman som är ”medhjälpare” och biträder prästen. I teckenförklaringarna kan man se att där det 

i HB86 stod (P) = Präst, kyrkvärd eller annan medarbetare, så står i HB17 L som beteckning för 

”Annan gudstjänstledare”.72 

När det gäller placering i kyrkorummet för förebedjaren finns inga instruktioner alls i vare sig 

HB86 eller HB17. Praxis idag är ofta att förebedjaren står vänd mot församlingen. Oavsett om det 

är en präst eller någon annan som leder förbönen. 

Kyrkohandböckerna förväntar delaktighet från församlingen i bönerna genom acklamation eller 

sjunget församlingssvar. I HB42 finns anvisningen att ”Församlingen böjer sig ned under bönen.”73 

 
67 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 73. 
68 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 194. 
69 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 194 
70 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 73-74. 
71 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 8. 
72 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 7 och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 17. 
73 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 27. 
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Det finns instruktioner till församlingen i två av förbönerna om att sjunga ett svar. Svaret är olika 

efter första avdelningen: ”Församlingen må kunna sjunga: Förbarma dig över oss.”74 Och de 

följande tre avdelningarna ”Församlingen må kunna sjunga: Hör oss milde Herre Gud”.75 

Alternativt så ska församlingen svara med acklamation: ”Församlingen svarar: Herre, hör vår 

bön.”76 I HB86 ges anvisning att ”de olika leden i förbönen”77 kan avslutas med acklamation: 

L Herre, hör vår bön. 

F Och låt vårt rop komma inför dig. 

eller 

L Vi ber dig. 

F Gud var med oss alla. 

eller 

L Herre visa oss din väg. 

F Och gör oss villiga att vandra den.78 

Det finns också anvisning om hur förbönen kan avslutas som helhet: 

(P) Gud, du är vår tillflykt och vår starkhet.  

     Ge oss vad vi i tro har bett om och låt oss 

     bli redskap för våra böners ord. 

     För vår Herre Jesu Kristi skull. 

F Amen. 

eller 

(P) Gud vår Fader, du som är alltings Herre 

      och som har rikedomar att ge åt alla som  

      åkallar dig, din är äran i evigheters evigheter. 

F Amen.79 

I HB17 finns det ”föreslagna återkommande svar i förbönen”80: ”L Herre, hör vår bön. 

eller L Tack för att du hör vår bön.”81 Det finns även ett antal ”föreslagna sjungna 

församlingssvar”:82 

Församlingssvar 1 

F Låt ditt rike komma, låt din vilja ske! 

eller 

Församlingssvar 2 

P/L, F Hör vår bön. Sänd oss ut. Läk din värld, genom oss. 

eller 

Församlingssvar 3 

F Lyssna Gud, lyssna Gud, hör bönen bakom alla ord. Endast du, endast du ger oss kraft och 

mod. 

 
74 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 27. 
75 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 28-29. 
76 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 33. 
77 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 194. 
78 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 194. 
79 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 195. 
80 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 74. 
81 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 74. 
82 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 75. 
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eller 

Församlingssvar 4 

F Maran ethra ha ma´lain/Kyrie eleison. (Herre, förbarma dig över oss.)83 

Samt tre ”föreslagna lästa församlingssvar”84: ”F Gud, var med oss alla. eller F Låt ditt rike 

komma. eller F Låt vårt rop komma inför dig.”85 

I HB17 syns en tydligare mångfald som gäller både de sjungna och lästa församlingssvaren i 

jämförelse med de två tidigare kyrkohandböckerna. Det är en samstämmighet mellan de tre 

kyrkohandböckerna kring att församlingen bör bedja med i bönerna. I HB42 är det två av fem 

böner som förväntar ett verbalt uttalat församlingssvar. Det finns kontinuitet i ett av 

församlingssvaren ”Herre, hör vår bön.”. Detta har också fått ange titeln till min uppsats eftersom 

det så tydligt finns med i alla tre kyrkohandböckerna. 

Sammanfattning 

Det kan konstateras att det skett förskjutningar mellan de tre kyrkohandböckerna. Från HB42 

med sin strävan efter enhetlighet. Via den lokala församlingen i fokus i HB86. Till ett 

bönemoment av mer existentiell karaktär i HB17. Förskjutningen omfattar även förbönens 

ledare. Som i HB42 självklart var prästen, till ett lokalt förankrat förebedjande företrätt av 

kyrkvärd i HB86. Därifrån till en mindre tydligt anvisad förebedjare, i HB17 benämnd ”annan 

gudstjänstledare”. 

Det finns förväntningar i alla tre kyrkohandböckerna på att församlingen är delaktiga i förbönen 

genom att på angivna ställen ge verbala svar under bönen, med ett slags enkel växelläsning eller 

med sjunget svar. I HB42 finns förväntan på att församlingen sitter med en viss böneställning 

under förbönen, att de böjer sig ned. 

Analys av förbönerna 

Gud 

I analysen har några av analysfrågorna handlat om hur Gud framställs, vad Gud förväntas att gör 

i bönen och vem av personerna i treenigheten som bönen riktas till. 

 

 
83 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 75. 
84 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s.75. 
85 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 75. 
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I HB42 är föreställningen att Gud äger makt och skall äras. Gud är långt borta och verkar på 

distans i världen. Gud ska man ha respekt för. Gud kan till och med vara farlig. Exempel på hur 

bönerna i HB42 utformas är: 

Var oss nådig för Jesu Kristi skull, tänk icke på våra synder. Helga och regera oss med din Helige 

Ande, och giv oss nåd att efter dit ord vandra i ett heligt leverne.86 

I HB86 är Gud framställd stark och kärleksfull. Gud är närvarande i världen. Gud är inkännande. 

Gud hjälper och stödjer. Det är tryggt att överlåta sig till Gud. I HB17 är Gud framställd som 

Skaparen. Gud är kärleksfull. Gud är den som omsluter, helar och ger liv. Gud möter människan i 

hennes inre. Gud är inneboende i människan. Gud gör skillnad i världen genom människan: 

”Församlingssvar 2: Hör vår bön. Sänd oss ut. Läk din värld, genom oss.”87 

Det finns tydliga skillnader i föreställning och framställandet av Gud. Från HB42 där Gud äger 

maktanspråk. Till HB86 där Gud visserligen framställs som stark men också som kärleksfull. 

Ytterligare förskjutning syns i HB17 där Gud Skaparen ger liv, helar och omsluter världen. Det är 

en synlig förskjutning kring hur Gud verkar. Gud går från att styra världen på distans i HB42. Till 

att flytta in i världen i HB86. I HB17 flyttar Gud in i människan. 

 

I förbönerna finns förväntningar på handlande från Gud. Gud skall på något sätt svarar emot det 

som bönen ber. I HB42 är det Gud som förväntas att utföra allt som bönen ber om. Varken 

enskilda människor eller församlingen förväntas att vara Gud eller medmänniskor till hjälp. I HB86 

går det att se två olika linjer, där hälften av bönerna uttrycker förväntan att det är Gud som är 

utförare av vad bönen ber. Och den andra hälften synliggör olika grad av medverkan från 

människor i att förverkliga bönen. Men Gud är ändå den som på olika sätt får människor att handla. 

Som till exempel i förbön 7: ”Ge oss blick för den dolda nöden och mod att gripa in.”88 I HB17 

ser det ut på ett liknande sätt. I bönerna förväntas Gud vara den handlande. Eller hjälpa och stödja 

människorna att handla. I en majoritet av bönerna är människorna som med hjälp av Gud är de 

som handlar. Formulerandet av hur Gud ska hjälpa uttrycks på andra sätt: ”Vi ser vår värld, det 

som är helt och det som är trasigt, vi ber om din hjälp att se din närvaro överallt.”89 

I förbönerna går det att se en förskjutning. Från att Gud har hela ansvaret till att det med Guds 

hjälp, eller med Gud som katalysator, är människorna själva som kan ta ansvar för det de ber om. 

 

Till vem är det bönen riktar sig? I analysen har jag sökt efter till vem bönen vänder sig, är det till 

Gud som helhet eller till någon av treenighetens personer, Fadern/Skaparen, Sonen eller den 

 
86 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 29. 
87 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 75. 
88 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 207. 
89 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 83. 
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heliga Ande? I HB42 är det till första personen i treenigheten som bönen vänder sig, det sker 

både explicit: ”Herre, vår Gud och Fader.”90 och implicit. Implicit är vad som sägs i bönen 

sammantaget som gör det tydligt att bönens mottagare är den första personen. Eller så nämns 

någon av de andra personerna på ett sätt som inte gör dem utan den första personen till 

mottagaren: ”Var oss nådig för Jesu Kristi skull”91 I HB86 gäller det samma för den dominerande 

delen av bönerna. Men några av bönerna har antingen hela Gud eller Sonen som mottagare: ”I 

kampen mot ondskan förena oss med dig”92 I HB17 finns ingen dominans för Fadern som 

mottagaren. I lika antal så riktar sig bönen till Gud som en helhet, eller synliggör fler än Fadern 

av treenighetens personer på implicita sätt. Förbön 1 är ett exempel där förbönen är uppbyggd av 

fyra avdelningar med inledningar som använder ”Gud” i tilltalet. Genom egenskaper som 

tillskrivs Gud kan man utläsa fler av treenighetens personer som mottagare: 

Gud, du som skapar himmel och jord, […]  

Gud, du som älskar alla människor, […] 

Gud, du som bor i våra hjärtan, […] 

Gud, du som ger din kyrka liv, […]93 

Det är möjligt att tolka denna förbön som riktad enbart till Fadern genom dess inledande fras. Jag 

väljer att läsa in den heliga Ande som mottagare i de inledande fraserna i avdelning tre och fyra. 

Som nämnts i avsnittet Metod i kapitel 1 har jag valt att vara generös mot materialet, möjligheten 

finns att göra en striktare tolkning än vad jag gör. 

Den kraftiga dominans som visas i HB42 och HB86 för Fadern som mottagare, liksom i hälften 

av bönerna i HB17, kan förklaras med en syn på förbönen som en bön där Jesus Kristus och 

församlingen ber tillsammans. Ellverson skriver om förbönens mottagare: 

Kyrkans förbön […] ett uttryck för att hela Kristi kropp ber i gemenskap med Kristus  

själv till vår Gud och fader, som Jesus bad till här under sitt liv på jorden och nu i himlen. […]  

så riktar sig Kyrkans förbön normalt till den första personen i treenigheten.94  

I HB17 syns en tendens att bönen riktas till fler aspekter av Gud, inte Gud enbart i egenskap av 

Fadern. En kontinuitet finns mellan handböckerna gällande förbönens mottagare eller riktning. 

Men det går att skönja förskjutning i HB17 mot ett mer varierat uttryck för Gud som mottagare. 

 
90 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 30. 
91 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 29. 
92 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 201. 
93 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 78 
94 Ellverson 2003, s. 65. 
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Sammanfattning 

När det gäller framställningen av Gud finns skillnader mellan kyrkohandböckerna. I HB42 är det 

Gud som äger makten över människan och över kyrkan. I HB86 är Gud stark men synbart 

kärleksfull, Gud visar inte något tydligt maktanspråk. I HB17 är Gud den Skapar som ger liv. 

Gud helar och omsluter världen. Här handlar det inte om makt utan om omsorg.  

Hur Gud verkar har också genomgått en gradvis förskjutning. Gud går från att ha styrt världen 

på distans i HB42. I HB86 har Gud flyttat in i världen. I HB17finns Gud i människan. Denna 

förskjutning blir även synligt i förväntningarna på vem som är utförare av det förbönerna ber om. 

I HB42 har Gud hela ansvaret. I HB86 och HB17 är det människan som är utförare med Guds 

hjälp eller med Gud som katalysator. 

Människan 

Relationen mellan Gud och människan är central, att se på den ena parten belyser också den 

andre.  

I HB42 är människan framställd som svag och i behov av beskydd. Hon kan skadas eller förledas 

av fienden. Människan ska göras ”duglig”. Hon är i behov av själens frälsning och helgelse. Hon är 

kallad att följa Guds vilja. Människan är inte den som ”handlar” det gör Gud. Ett exempel på hur 

den mänskliga svagheten formuleras i förbönerna är: ”om helgelse till ande, själ och kropp ropa vi 

till dig, o Herre”95 

Det finns också skillnader mellan människor, överheten, de med ledande ställning, så som 

präster och biskopar vilka är kyrkans tjänare: ”Välsigna hennes [kyrkans] tjänare och deras verk.96 

Till överhet räknas naturligtvis också kungen och hans hus, samt riksdagen och kyrkomötet är 

överställda andra människor med Gud som allierad. Detta finns formulerat i alla förböner i HB42, 

ett exempel är: ”Led vår konung och all överhet i din sannings ljus.”97 I HB86 är människan i en 

majoritet av bönerna beroende av Gud för att handla och sin ”villighet” att vara medmänniskan till 

hjälp: ”Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd.”98  I den andra, mindre delen, av 

bönerna är människan självständig och kapabel. Hon förväntas att handla både för en bättre värld 

och sina medmänniskor. Hon kan också själv förändras: ”Vi ber om tålamod för oss som så ofta 

tröttnar på att bedja och verka för vår nästa. Ge oss tålamod, Herre.”99 I HB17 dominerar bilden 

att människan är älskad av Gud. Gud är närvarande hos människan, i hennes liv. Människan har 

rätt av vara den hon är. Hon är kapabel, kan ta ansvar för sig själv och för andra. I förbön 3 finns 

 
95 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 28. 
96 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 30. 
97 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 32. 
98 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 199. 
99 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 205. 
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ett exempel på Guds omsorg om människan: ”Tack Gud, för att din kärlek räcker till alla”.100 

Förbön 4 är ett exempel för att människan kan ta ansvar: ”Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa 

fred.”101 

Förskjutningar finns mellan de tre handböckernas framställning av människan i förbönerna. Det är 

även skillnader i vad som lyfts fram kring människan. I HB42 är människan svag och beroende. 

Hon ska bli något bättre än det hon för tillfället är, hon ska helgas, vilket är något som hon inte 

klarar på egen hand. I HB86 är människan beroende av Gud i en majoritet av förbönerna. Den 

bilden bryts mot en bild av människan som kapabel i en minoritet av bönerna. Där hon kan och 

ska handla på egen hand. Människan kan själv medverka till att bli bättre. I HB17 har bilden av 

människan växlat fokus, där domineras bilden av att hon är älskad av Gud. Hon har rätten att vara 

den hon är. Människan är självständig. Människan går i de tre kyrkohandböckerna från ett 

fullständigt beroende av Gud till en självständighet i förhållande till Gud.  

 

I HB42 ska människan genom sitt levende och Guds nåd, leva helgade till ande, kropp och själ. 

Hon ska leva i lydnad efter Guds vilja. Det är människans roll att lyda Gud. Hon är ett slags 

”projektionsyta” där Gud kan placera ett idealt leverne. Människan framställs vara utan egen vilja, 

som ett exempel ber en av förbönerna: 

Var oss nådig för Jesu Kristi skull, och tänk icke på våra synder.  

Helga och regera oss med din Helige Ande, och giv oss nåd att efter  

ditt ord vandra i ett heligt leverne.102 

I HB86 finns det i en majoritet av bönerna ett beroendeförhållande för människan till Gud: ”Ge 

oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd.”103 Bland några av 

böner är det en annan bild som synliggörs, människan är i relation med Gud. Hon kan handla 

och ta ansvar: ”Ge oss blick för den dolda nöden och mod att gripa in.”104 HB17 ger en mångfald 

av bilder hur människans förhållande till Gud kan förstås. Människan kan vara i ett passivt 

förhållande till Gud. Hon kan vara den som utför Guds vilja på jorden. Människan kan vara 

kallad av Gud att göra Guds vilja. Människan framställs vara omsluten, beskyddad och älskad av 

Gud.  Som en sammanfattad bild kan man säga att människan är kallad av Gud, inte kuvad. I 

förbön 4 formuleras relationen mellan människan och Gud på detta sätt: 

 
100 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 80. 
101 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 81. 
102 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 29. 
103 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 199. 
104 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 207. 



 

24 

Gud, du som är vår framtid och vårt hopp, vi ber om ditt beskydd för dagar som kommer. 

Ge oss kraft att lösa konflikter och skapa fred. Hjälp oss att vårda och förvalta din skapelse  

med omsorg om kommande generationer.105 

Det finns en förskjutning mellan kyrkohandböckerna för människan i förhållande till Gud. Från 

HB42 vara helt i Guds våld, människan är en docka som Gud kan göra ett dygdemönster av. 

Människan är viljelös och förväntas att lyda. I HB86 och HB17 är människan en medarbetare till 

Gud, för sin egen och Guds skull. Förskjutningen för människan i förhållande till Gud går från 

att följa Guds vilja i allt till att göra Guds vilja. 

 

I HB42 är tjäna och bistå sin nästa människans roll i förhållandet till medmänniskan: ”och stärk 

vår håg att, av de gåvor du förlänar, tjäna och bistå vår nästa.”106 I HB86 att ta ansvar för 

medmänniskor. Detta ansvar är uttryckt på olika sätt, som att be och praktiskt bistå sina 

medmänniskor: 

Vi ber om rent vatten och livgivande mat för alla människor, om hem, skolor och arbetsplatser 

där man samverkar och hjälper varandra.107 

I HB17 uttrycks detta inte lika klart, när förbönerna nämner något är det människans roll att 

verka för en värld där alla kan leva tryggt: 

Vi ber om arbetsro i skolor och på arbetsplatser, om respekt mellan kyrkor och religioner 

och en värld där varje människa har rätt att finnas till.108 

Människan förväntas att motverka konflikter och krig mellan medmänniskor: ”Lär oss att 

förhindra krig och våld”109 

 

Det finns en samstämmighet mellan alla tre kyrkohandböckernas förböner kring att ta ansvar och 

bistå sina medmänniskor. Skillnaderna ligger i hur detta ansvar ska utövas. I HB42 finns en tydlig 

men ospecifik uppmaning. I HB86 är tydliga praktiska göromål eller genom att be som människan 

förväntas handla gentemot sin medmänniska. HB17 ger intryck av att det är missförhållandena i 

världen som ska motverkas. Det finns synliga förskjutningar mellan kyrkohandböckerna kring vad 

människan förväntas göra för sin medmänniska. Från ett tjänande där man bistår sin nästa på ett 

individuellt plan till att synliggöra medmänniskan mer på en strukturell- och global nivå, där det 

krävs förändring för rättvisa och fred. 

 
105 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 81. 
106 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 32. 
107 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 201. 
108 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 81. 
109 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 82. 
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 HB42 speglar att det är Gud som förväntas handla i världen. Förväntan på människan som aktör 

i världen finns inte uttalad. Skapelsen är inte nämnd i någon av förbönerna. I HB86 är i en 

majoritet av förbönerna människans roll i världen att ta ansvar. Ibland genom att be eller att Gud 

”aktiverar” människan. I några av förbönerna ges uttryck för att människor ska verka för en mer 

rättvis och fredlig värld: 

Vi ber för jordens framtid, om fred och rättvisa mellan folken, om godhet och vishet hos de 

människor som får makt att styra.110 

Skapelsen nämns sällan i bönerna. När den gör det är det alltid från ett mänskligt perspektiv. 

Människan förväntas att förvalta och skörda av skapelsen: ”Hjälp oss att vårda naturen och ta väl 

vara på dess rikedomar.”111 I HB17 finns människan i världen och med Guds hjälp ska hon verka 

för förändring till en bättre värld:  

Gud, vi ber om rättvisa och fred mellan människor och länder. Lär oss att förhindra krig och våld, 

och låt ditt rike ta gestalt i vår värld.112 

Människan förväntas ha omsorg, vårda och förvalta skapelsen. Det finns inga tydliga tecken på 

att människan har rätten att exploatera skapelsen. Människan förväntas ta ansvar för att bevara 

skapelsen: ”lär oss att bevara din skapelse och forma en värld med omsorg och ansvar”113 

 

Det finns skillnader mellan kyrkohandböckernas syn på människan i förhållande till världen och 

skapelsen. Tydligast är förskjutningen det mellan HB42 och HB86.  I HB42 syns inget ansvar för 

människan. I HB86 förväntas människan ska ta ansvar med hjälp av Gud. Från HB86 till HB17 är 

ytterligare en förskjutning. I HB17 förväntas människan verka för förändring till det bättre, detta 

syns redan i HB86 men inte lika tydligt. Gällande skapelsen är det en tydlig förskjutning i 

skapelsesynen mellan HB86 och HB17. Från människans självklara rätt att bruka jordens alla 

resurser till att vårda och värna skapelsen. 

Sammanfattning 

Människan har i de tre handböckerna gått från att i HB42 vara svag och beroende. Hon är  i 

behov av att förändras till det bättre. Denna förändring klarar hon inte utan Gud. I HB86 

synliggörs att människan kan handla på egenhand. Hon kan själv medverka till sin utveckling, att 

 
110 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 201. 
111 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 207. 
112 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 82. 
113 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 78. 
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bli en god människa. I HB17 är fokuset att människan är älskad av Gud. Hon har rätt att vara den 

hon är. Det finns en synlig förskjutning från ett fullständigt beroende för människan till en 

självständighet som kommer ur att vara älskad av Gud. 

I relation till Gud har människan gått från att vara helt i Guds våld till en Guds medarbetare. 

Det finns samstämmighet i kyrkohandböckerna att människan ska ta ansvar och bistå sina 

medmänniskor. Hur detta ansvar förväntas förverkligas skiljer sig. Förskjutningen går från ett 

tjänande där man bistår sin nästa på ett individuellt plan. Till att ta ansvar för medmänniskan på 

en strukturell- och globalnivå. Att verka för rättvisa och fred. En första förskjutning går från att 

människan inte bär ansvar till att människan ska ta ansvar med hjälp av Gud. Nästa förskjutning 

sker mellan de två senaste kyrkohandböckerna. Människan ska ta ansvar att skapa förändring till 

det bättre. Tendensen syns redan i HB86. En förskjutning i skapelsesynen sker mellan HB86 och 

HB17. Från människans självklara rätt att bruka jordens alla resurser till att människans roll är att 

vårda och värna skapelsen. 

Kyrkan 

Förbönens karaktär innebär att det finns en församling där den beds. I HB86 finns uttalat att det 

är i den lokala församlingen som förbönens bedjare finns. Även HB17 förutsätter att det är en 

församling som gemensamt ber förbönen, en mängd olika församlingssvar finns i 

kyrkohandboken.114 I HB42 är det inte tydligt vad församlingen är. Kyrkan har sin helgedom ”om 

skydd åt denna helgedom”.115  Bygden är en annan lokal enhet som omnämns: ”Håll skada och 

fördärv borta från vår bygd”.116 Ibland kan man ana att det finns en samling människor under ett 

och samma kyrktak ”Samla ditt folk kring ordet och sakramenten”.117  ”Vi” är kyrkan, en storhet 

större än det lokala. Det nationella betonas mer än det lokala. I HB86 är församlingen den 

gemenskap som ber i bönerna. Det ”vi” som ber är församlingsgemenskapen. En lokal 

gemenskap som kan uppfattas vilja dela in i ett ”inne” och ett ”ute”, med ett vi som finns i 

församlingen i kontrast till ”andra” som inte är med. I förbönerna syns en vilja att vara ”familj” i 

församlingsgemenskapen: ”Gör vår församling till ett hem”.118 I HB17 synliggörs bilden av 

församlingen som de människor som finns i det lokala sammanhanget, den gudstjänstfirande 

skaran. Det ”vi” som ber är integrerat i vad bönen ber. Den egna gemenskapen är inte avskild 

från det ”yttre” livet. Gemenskapen finns mitt i allt vad det innebär att leva som människa: 

 
114 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 74-75. 
115 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 28. 
116 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 31 
117 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 31. 
118 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 199. 
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Gör kyrkan till ett rum där alla får plats och där vi med likheter och olikheter kan mötas i bön, 

engagemang och gemenskap.119 

Det är skillnader i förståelsen av vad församlingen är i de tre kyrkohandböckerna. HB42 visar inte 

vad som förstås som församling. I HB86 finns bilden av församlingen som en gemenskap som 

samlats till gudstjänst. Den bilden delas av HB17, där skillnaden mellan HB86 och HB17 ligger i 

att HB86 tenderar till att det finnas ett ”vi” som finns inom gemenskapen. Detta ”vi” 

kontrasterar mot ett ”de” som finns utanför gemenskapen, församlingen ber för några andra som 

inte är ”vi”.  

 

Analysen har frågat efter vad som synliggörs om kyrkan. Det handlar både om implicita och 

explicita uttryck. I HB42 är det Guds kyrka. En kyrka som förvaltar sakramenten och Ordet. Hon 

framträder nationellt, där enhetlighet är synligt. Kyrkan är världsvid. På det lokala planet 

representeras hon av präster. Kyrkan är synlig i det lokala genom sin kyrkobyggnad. Kyrkan 

handhas av hennes ämbetsbärare på Guds uppdrag. Hon är ett redskap för Gud att verka genom. 

Ibland förefaller kyrkan att vara svag och ”bara” följa den maktfullkomlige Gud: ”Tänk i nåd på 

din kyrka, och förlossa henne från allt ont.”120 I HB86 framträder det två bilder av kyrkan. Den 

ena är en Guds kyrka som representerar överhet. En kyrka som tenderar att sluta sig. Hon 

framstår som stark. Hon är världsvid och i en universell bemärkelse också enhetlig: 

För din kyrka i världen, för hennes gudstjänst och arbete bland människor, för hennes uppgift att 

bära bud om frälsning och fred, för dem som har ett särskilt ansvar i kyrka och församling ber vi 

till dig, Herre vår Gud.121 

Den andra bilden i HB86 av kyrkan är världsvid, men då i en bemärkelse där hon är den samlade 

kristenheten. Hon framträder lokalt. Har ett inkluderande perspektiv och kommer underifrån. 

Kyrkan är framställd som god i HB86: ”för din kyrka i hela världen. Ena och förnya henne med 

din Ande. Hjälp oss att ta ansvar för henne.”122De två bilderna är inte enkla att sammanföra, utan 

är två olika sätt att se på vad kyrkan är. I HB17 är kyrkan världsvid. Hon framträder i det lokala 

sammanhanget. Det är en inkluderande kyrka som kommer underifrån. Hon relaterar både 

personligt till individer och är en kollektiv gemenskap: ”Gud, vi ber för alla människor på jorden, 

att var och en får känna sig älskad och behövd.”123 

 
119 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 79. 
120 Den svenska kyrkohandboken 1942, s. 30. 
121 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s.196. 
122 Den svenska kyrkohandboken del 1 1986, s. 207. 
123 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 82. 
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Det finns en tydlig förskjutning. Från HB42 där kyrkan är Guds, med en tydlig och stark makt. Via 

den dubbla bilden i HB86. Där den ena bilden är liknande den i HB42, med skillnaden att HB42 

betonar det nationella och HB86 det världsvida. Den andra bilden är att kyrkan är hela världens 

kyrka. Där den bilden har kontinuitet in i HB17, med en kyrkan som är en gemenskap med ett 

världsvitt perspektiv. 

Sammanfattning 

Genom analysen framträder ett antal olika syner på vad församling och kyrka är. Det går att se 

skillnader mellan kyrkohandböckerna när det gäller församling. Där det är ett vagt eller obefintligt 

församlingsbegrepp i HB42. I HB86 är det en lokal gemenskap som blir synlig, framställd som ett 

”vi” som är inne i gemenskapen i kontrast till ”de” som befinner sig utanför. I HB17 är 

församlingen också en lokal gemenskap. Som gemenskap ”stänger” den sig inte mot yttervärlden, 

utan integrerar denna i sin förståelse av församlingens gemenskap. 

 

Förståelsen av vad kyrkan är skiljer sig mellan de tre kyrkohandböckerna. Där det är ett antal olika 

bilder som framträder. I HB42 är det en Guds kyrka. En stark betoning på ämbete och det 

nationella framträder. HB86 är den kyrkohandbok som tydligast rymmer två olika bilder. En av 

bilderna är Guds kyrka, en kyrka som är stark. Hon bär tydliga drag av att kyrkan är överhet, men 

inte med samma betoning på ämbete som i HB42. Hon är världsvid i en universell betydelse. I den 

andra bilden av kyrkan i HB86 är betoningen på den världsvida kyrkan. Den kommer underifrån 

och omfattar alla kristna jorden runt. Hon visar sig lokalt i församlingen. I HB17 är det ytterligare 

en bild av kyrkan som framträder. Hon är världsvid kyrka. Synlig i det lokala där gemenskapen av 

människor är betonat. Hon relaterar både personligt till individer och till en kollektiv gemenskap. 
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4. Diskussion 

Resultatet av undersökningen visar att det finns en del likheter mellan förbönsmomentet i de tre 

kyrkohandböckerna, men att skillnaderna är många fler. I detta kapitel kommer jag att föra en 

diskussion kring hur de skillnader och likheter jag fått syn på under analysen går att tolka och 

förstå i relation till de vidare förändringar som skett i gudstjänstlivet under perioden. 

Till hjälp för denna diskussion kommer jag att använda mig av annan forskning. Det är främst 

Karin Oljelund och de motiv hon använder sig av, distans, närhet, individ, gemenskap, inklusivitet och 

exklusivitet i avhandlingen Kristi kropp och Guds folk.124  Hon bidrar från samma avhandling med 

förståelser kring församlingssyn som jag använder i min tolkning och förståelse. Avery Dulles 

Models of The Church användas för diskussionen kring tolkning och förståelse av kyrkosyn. Även 

andra forskare och litteratur finns med i diskussionen för att belysa vissa förståelser och 

tolkningar, de bidrar med förståelse av gudstjänst i Svenska kyrkan, den vidare förändringen i 

gudstjänstlivet eller specifikt momentet förbön i den svenskkyrkliga huvudgudstjänsten. 

Instruktionen 

De förskjutningar som syns mellan kyrkohandböckerna är strävan efter enhetlighet i HB42 som 

bytts i HB86 till församlingen i fokus. Med lokalt utformad förbön. Till ett bönemoment av mer 

existentiell karaktär i HB17. I likhet med HB86, är önskan att förbönen utformas i det lokala 

sammanhanget.  

Förskjutningen omfattar också förbönens ledare. Som i HB42 självklart är prästen. Till HB86 

med ett lokalt förankrat förebedjande, företrätt av kyrkvärd. Till en mindre tydligt anvisad 

förebedjare i HB17. Det har från HB86 vuxit fram praxis i delar av Svenska kyrkan, att det är 

diakonen som har en viktig uppgift i utformandet och bedjandet av förbönerna i 

huvudgudstjänsterna. I boken Diakonen i mässan (2005) av Sven-Erik Brodd menar han att 

diakonens uppgift i liturgin är förbönen, att den synliggör både diakonens uppdrag och det bönen 

ber om: 

Bönen för kyrkan och hela världen bör därför ledas av diakonen, som tydligt i sitt uppdrag 

uttrycker vad kyrkan ber om.125 

Det finns förväntningar i alla tre kyrkohandböckerna att församlingen är delaktig i förbönen genom 

att på angivna ställen ge verbala svar, ett slags enkel växelläsning eller med sjunget svar. Tydligt är 

 
124 Oljelund 2009, s. 62-67. 
125 Brodd 2005, s. 75. 
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att församlingen är viktig för bedjandet av förbönen, och att det finns en förståelse av förbönen 

som de troendes/trognas förbön även i modern tid, och att kyrkans och de troendes bön hänger 

samman. Som Birgersson och Bruzelius lyfter fram: 

Kyrkans förbön är förbunden med Kristi förbön och de troendes prästadöme är förbundet med 

Kristi prästadöme.126 

Gud 

Med Oljelunds motiv distans och närhet i relation till det jag undersöker under temat Gud, där 

analysen synliggör förskjutning, kan man göra vissa tolkningar. 

Så här har jag uppfattat Oljelunds förståelse av motiven distans och närhet: 

Distans innebär att i relationen mellan Gud och människa finns ett avstånd, i församling och kyrka 

finns ett avstånd mellan ämbetsbärare och lekfolk. Kyrkan kan sägas komma ”uppifrån”. 

Teologiskt är detta uttryckt med betoning på Guds allsmäktighet och människans svaghet. Gud 

är den som erbjuder den räddning som Kristi försoningsdöd innebär, människan är syndig och 

hjälplös, dömd.127 Närhet innebär att relationen mellan Gud och människan strävar efter närhet, 

avståndet är litet. Teologiskt betonas Skapelsen, hela Kristi liv och gärning. Gud tilltalas med 

relationsrelaterade termer.128 

 

I analysen av förbönerna kan man följa en förskjutning av motivet distans till motivet närhet. I HB42 

präglas föreställningar om Gud av distans. I HB86 och HB17 är närhet det som synliggörs. För HB17 

går det till och med att säga att avståndet i relationen mellan Gud och människan är utplånat, Gud 

är inneboende hos människan. 

 

En förskjutning är synlig från att Gud har hela ansvaret till att med Guds hjälp eller som katalysator 

är det människorna själva som kan ta ansvar för det hon ber om. Jag tolkar dettas om att betoningen 

på ”liturgin efter liturgin” har förstärkts. Att gudstjänsten är ett sätt att samla kraft inför kallelsen 

att verka i vardagen, i tjänst för medmänniskan och världen.129 I dagens gudstjänst syns denna 

aspekt i momentet ”Sändning”. IHB42 finns inte momentet. I HB86 benämns det som 

”Avslutning”. I HB17 är sändningen en del av den struktur, Ordo, på fyra delar som gudstjänsten 

byggs upp efter: Samling, Ordet, Måltiden, Sändning130. Kyrkoordningen lyfter också fram att 

 
126 Birgersson och Bruzelius 2010, s. 16. 
127 Oljelund 2009, s. 62-63. 
128 Oljelund 2009, s. 63. 
129 Ellverson 2003, s. 146. 
130 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1 2017, s. 24-25. 
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gudstjänsten har betydelse för vardagslivet, i inledningen till kapitel 17 som handlar om 

gudstjänsten skriver man: 

De som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens 

gärningar, till mission och diakoni.131 

Människan 

Det är stora skillnader i framställningen av människan mellan HB42 och de andra två 

kyrkohandböckerna. I HB42 är människan svag och beroende. Hon har inget eget handlande. 

Vilket stämmer överens med motivet distans. Det uttrycks i förhållandena mellan präster och 

lekfolk: 

Distansen mellan prästämbetet och lekman markeras så starkt att präster och biskopar uppfattas 

som tillhörande en överhet inom kyrkan.132 

Det är ett starkt hierarkiskt förhållande mellan överheten och människan, där människan blir 

passiv och intar ett så kallat åhörarämbete.133 

I HB86 och HB17 är det närhetsmotivet som speglar hur människan framställs i förbönerna.  

Oljelund kopplar detta till att det hierarkiska tonats ned.  Det finns förväntan att lekfolket tar 

ansvar i gudstjänsten. Är delaktiga i och ansvarar för delar som tidigare var prästerliga 

uppgifter.134 Troligt är det därför det går att se en möjlighet i förbönerna för människan att vara 

medarbetare till Gud. Att människan tar ansvar för vad bönen ber. 

I de förskjutningar som syns kan man säga att människan har nått ett autonomt förhållande till 

Gud. Från att ha varit framställd som svag och helt beroende av att Gud handlar. Detta påverkar 

och påverkas av vem Gud kan sägas vara. I förbönernas sammanhang visar HB42 att en stark Gud 

kräver en svag människa. I HB86 finns två framställningar. Den ena är att människan är beroende 

av Gud för att handla, alltså en stark Gud och svag människa. Den andra är att människan kan 

handla. Som syns än tydligare i HB17. Människan kan alltså vara stark på egenhand, men gör det 

Gud svag? Inte med nödvändighet. Bilden att Gud kallar, omsluter, älskar och beskyddar säger 

något om att det fortfarande är Gud som äger makt och människan är beroende av Gud.  På så 

sätt är Gud framställd som stark. Min tolkning är att Gud äger hela den styrka som speglas i HB42. 

Men att Gud i HB86 och HB17 inte utövar förtryckande makt på människan. Utan i stället låter 

Gud sin styrka ge styrka åt människan, så hon kan handla för medmänniskans, väldens och sitt eget 

väl. 

 
131 Svenska kyrkan, Kyrkoordningen, Femte avdelningen: Gudstjänst, 17 kap. Gudstjänstliv, Inledning s. 48. 
132 Oljelund 2009, s. 63. 
133 Oljelund 2009, s. 63. 
134 Oljelund 2009, s. 63. 
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Kyrkan 

Resultatet av analysen visar att det finns skillnader i förståelsen av församling mellan de olika 

kyrkohandböckerna. I HB42 är bilden av församling otydlig, det är den nationella kyrkan som 

syns. I HB86 framträder församling som den gudstjänstfirande gemenskapen. Samman bild visas 

i HB17. Men det finns en skillnad mellan HB86 och HB17. I HB86 framställs ett ”vi” inom 

gemenskapen i kontrats till ett ”andra” som finns utanför. Det är en församling som ber för några 

andra som inte är de samma som ”vi”. Man kan tolka detta så att gemenskapens medlemmar inte 

berörs av sjukdom eller den fattigdom man lyfter fram i förbön. I HB17 är bilden att det handlar 

om ”oss” – vi som samlats. Vi människor som firar gudstjänst, vi har svagheter och behov som vi 

gemensamt lyfter fram i bön. 

 

I min tolkning använder jag två andra av de motiv som hämtas från Oljelund, individ och gemenskap, 

jag tolkar hennes förståelse på detta sätt: 

Det är den enskilda människan som är i centrum i motivet individ. Det är en individuellt 

framställd gemenskap, mellan Gud och den enskilt kristne, mellan människan och Kristus som är 

i fokus. Gudstjänsten är i första hand något som angår den enskilde och Gud. Bönen är privat, 

även när den är fast formulerad och uttals av prästen.135 

I motivet gemenskap är tyngdpunkten på det kollektiva begreppet församling. Det gemensamma 

förhållandet till världen och ” de andra” som är i fokus. Det finns betoning på gemenskap mellan 

kristna människor. Församlingen är de som samlas till gudstjänst, de är den synliga kyrkan. Det är 

inte främst den enskildes förtroliga förhållande med Gud som är centralt, utan församlingens 

förhållande till världen och de andra.136  

 

Oljelund för också ett resonemang kring gemenskap ur ett annat perspektiv som kopplar till 

individmotivet och gemenskapsmotivet, som jag förstår så här: 

Det är inte enbart gemenskap mellan Gud och den individuella människan som markeras i 

individmotivet utan även tillhörigheten till den världsvida kyrkan. Så blir förståelse av gemenskap 

breddad, den världsvida gemenskapen har en vidd som står över det individuella. Gudsrelationen 

är i fokus, det är möjligt att vara i gudstjänsten som en anonym deltagare. Identiteten för den 

världsvida kyrkan är inte en nära gemenskap, utan att den är universell.  

Med gemenskapsmotivet betonas gemenskapen mellan de troende som firar gudstjänst 

tillsammans. I den bemärkelsen blir gemenskapen trängre, det är lokalförsamlingens gemenskap. 

 
135 Oljelund 2009, s. 64. 
136 Oljelund 2009, s. 64-65. 
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Där känner man igen de gudstjänstfirande personerna och därför inte kan vara anonyma på 

samma sätt som i individmotivet.137 

 

I HB42 är det individmotivet som gör att den gemenskap som kan kallas församling inte är särskilt 

synligt. Det ”vi” som finns är Kyrkan med stort K, alltså den världsvida kyrkan. I HB86 är det 

gemenskapsmotiv som styr församlingssynen. Det är en trängre gemenskap som också tenderar att 

dra gränser. Det finns kontraster mellan ”inne” och ”ute”. Mellan ”de andra” som inte är ”vi”. 

Dessa ”andra” är inte synliggjorda som del av gemenskapen i gudstjänsten. I HB17 är det en lokalt 

förankrad gudstjänstgemenskap, ett gemenskapsmotiv. Men kontrasterna mellan ”inne” och ”ute” 

är inte synliga. Detta kan förklaras med ytterligare ett av Oljelunds resonemang, jag gör min 

tolkning i förhållande till vad analysen visat.  

 

Det finns en prägel av individualism i kyrkans kultur. Det är genom personlig frälsning, alltså något 

som sker på det individuella planet som också gör relationen till Gud personlig. Den personliga 

frälsningen uppnås genom dopet, som förvaltas i den gemenskap som är Kyrkan. Denna communio 

(kyrkans gemenskap) är förutsättningen för den personliga relationen mellan Gud och människa.138 

En tolkning av resultatet i HB17 är att både den personliga relationen till Gud och förståelsen av 

församlingen som den gudstjänstfirande gemenskapen finns i kyrkans gemenskap.  Gud är 

närvarande i världen och inneboende i människan, i det ”vi” som samlas till gudstjänst. Vi varandra 

tillsammans i gudstjänsten, där ”vi” kan få stödja och stödjas av varandra. I gudstjänsten blir ”vi” 

ett ”oss”, en kyrkans gemenskap. En sådan tolkning kan stödja sig på det Kyrkoordningen skriver 

om gudstjänstliv i den inledande texten till kapitel 17: 

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och uppgift. Alla i församlingen är kallade att delta i 

gudstjänsten och komma med sina erfarenheter och livsfrågor till det gemensamma mötet med 

Gud.139 

Förståelser av vad kyrka är de skiljer mellan de tre kyrkohandböckerna. I HB42 är det stark 

betoning på ämbete. Det nationella är också betonat. Det är en Guds kyrka. I HB86 framträder två 

olika bilder.  Den ena bilden är Guds kyrka. Hon är stark och har tydliga drag av att vara överhet. 

Betonar inte ämbete tydligt som i HB42. Kyrkan är världsvid i en universell betydelse. Den andra 

bilden är betoningen på den världsvida kyrkan som omfattar alla kristna på jorden. Hon kommer 

underifrån. Visar sig lokalt i församlingen. HB17 är bilden av kyrkan att hon är världsvid. Synlig i 

det lokala. Det finns betoning på att kyrkan relaterar både personligt till individer och till en 

kollektiv gemenskap. 

 
137 Oljelund 2009, s. 65. 
138 Oljelund 2009, s. 65. 
139 Svenska kyrkan, Kyrkoordningen, Femte avdelningen: Gudstjänst, 17 kap. Gudstjänstliv, Inledning s. 48. 
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. 

Maktperspektivet skiljer mellan de tre kyrkohandböckerna. Om makten kommer ovanifrån eller 

underifrån. I HB42 är tydligt att makten kommer ovanifrån, den är Guds. Som kyrkans tjänare 

kommer prästerna i en ställning där de är representanter för Guds makt. Genom ämbetsbärarna 

kommer makten i kontakt med människorna. De dubbla bilderna i HB86, där den ena ansluter till 

HB42 genom ovanifrån kommande makt. Den andra bilden att makten kommer underifrån. Det 

är ingen skillnad mellan prästen och lekfolket. Som det uttrycks i Svenska psalmbokens psalm 396 

”Gud är en av oss vid detta bord”140 är Gud inte i ovanifrån perspektiv utan möter människor i 

ögonhöjd. I HB17 kommer makten underifrån. Kyrkan bygger med ”levande stenar”141. Det har 

alltså skett förskjutningar i synen på kyrkans maktanspråk. 

 

Skillnader finns mellan kyrkohandböckerna i var det tydligast går att se kyrkan. Där skiljer sig 

HB42 mest från de andra två kyrkohandböckerna med sitt nationella perspektiv. I HB86 och 

BH17 är det lokalt kyrkan är som mest synlig. Även om hon är världsvid. 

 

Oljelunds motiv inklusivitet och exklusivitet synliggör aspekter om kyrkans öppenhet kontra 

slutenhet. Min förståelse av Oljelund är att motivet inklusivitet innebär en kyrka som är öppen för 

alla dem som inte själva väljer att stå utanför. Med Svenska kyrkans historia som nationalkyrka 

innebär detta att i princip hela folket är inneslutet i kyrkan. Människor ska inte avgöra andra 

människors relation till Gud. Det är en sak för Gud. I denna aspekt återkommer individmotivet som 

är nämnt ovan. Dopet kan vara tecknet på tillhörigheten.  I formell mening gäller dopet som 

medlemsgrundande för Svenska kyrkan. Gud är större både än kyrkan och dopet, därför kan endast 

Gud fälla avgörandet kring tillhörigheten. Gudstjänsten är inklusiv, det ställs inga krav på synlig 

tillhörighet för att vara med och fira den. Exklusivitetmotivet innebär att kyrkan ser sig som en 

begränsad grupp, i en omvärld som inte utgör kyrka. Det är en inre gemenskap som starkt 

identifierar gruppen, den avgränsar sig mot det som ligger utanför. Församlingen, alltså den inre 

gemenskapen är vad kyrkan är. Det är en tydlig gränsdragning mellan att tillhöra församlingen eller 

att inte gör det.142 

 

Resultaten från alla tre handböckerna visar på att det är motivet inklusivitet som synliggörs, vilket 

inte kan ses som förvånande. Även om man vill betona församlingens gemenskap i HB86 och 

därmed ibland nuddar vid det exklusivamotivet handlar det inte om att ”stänga” kyrkan för någon. 

Möjligen är förbönernas ”vi” som ber för några ”andra” ett sätt att skapar distans till det sårbara 

 
140 Den svenska psalmboken 1986, s. 628. 
141 Bibel 2000, 1:a Petrusbrevet 2:5. 
142 Oljelund 2009, s. 66. 
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och svåra i människans liv, men det är inte ett sätt att stänga gemenskapen för den som inte aktivt 

deltar i gudstjänstlivet. 

 

Genom Avery Dulles Models of The Church kan man belysa olika bilderna av kyrkan. Även om 

resultatet från analysen av de tre kyrkohandböckerna inte kommer att täcka in alla aspekter inom 

modellerna, kan de vara till hjälp för att synliggöra och diskutera den vidare förändringen som 

skett inom tidsperioden.  

Modellen Kyrkan som institution (The Church as Institution) är den som stämmer bäst med bilden 

från HB42. I modellen är ”kyrkan är det perfekta samhället”, vilket också speglas i HB42.143 

Kännetecknen är den hierarkiska uppbyggnaden, en stark prästcentrering, fokuserar på att styra, 

helga och undervisa.144 

I HB86 syns två bilder av kyrkan. I den ena synliggörs Guds kyrka. Där överhet är synligt. Det 

världsvida betonas som universellt. Modellen Kyrkan som sakrament (The Church as Sacrament) 

stämmer bäst in för denna bild. I modellen är kyrkan ett synligt nådens tecken. Den synliggör 

Guds nåd genom Kristus. Kyrkan är given till mänskligheten i varje tid. Till människor av alla slag 

och status.145 Därför måste Kyrkan inkarneras i varje mänsklig kultur.146 Som sakrament har 

kyrkan både en inre och en yttre aspekt. Som det yttre en enhet bland kristenheten. Kyrkan 

länkar bakåt i tiden till den apostoliska kyrkan.147 Samtidigt är det inte detta som konstituerar 

kyrkan. Det är de uttryck för tro, hopp och kärlek som de nu levande gestaltar inom kyrkan.148 

Den andra bilden i HB86 visar på en annan möjlig modell, Kyrkan som tjänare (The Church as 

Servant). Genom de två tidigare modellerna kan man tolka som att Gud kommer till världen genom 

kyrkan. Och att världen kommer till kyrkan genom Gud.149 Kyrkan blir en slags moderator mellan 

Gud och världen150. Med modellen Kyrkan som tjänare är det en annan förståelse. Kyrkan ser sig som 

en del av det mänskliga livet i allmänhet. Och bör dela den verklighet som det är att leva som 

människa i världen.151 Det betonas ett syskonskap mellan de kristna Och att den kristna 

syskonskaran har ett ansvar i världen.152 De som uppmärksammas och är föremål för omsorgen 

om nästan är inte främst kyrkans medlemmar. Utan de syskon som finns världen över.153 En av 

 
143 Dulles 2002, s 26. 
144 Dulles 2002, s. 29-30. 
145 Dulles 2002, s.59-60 
146 Dulles 2002, s. 60. 
147 Dulles 2002, s. 61, 
148 Dulles 2002, s. 61, 
149 Dulles 2002, s.81-82 
150 Dulles 2002, s. 81. 
151 Dulles 2002, s. 84. 
152 Dulles 2002, s. 89. 
153 Dulles 2002, s. 89. 
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kyrkans uppgifter är att hålla hoppet levande och sträva efter att göra Guds rike synligt för 

människor.154 

I HB17 har ytterligare en förskjutning skett. Den modell som kan belysa bilden av kyrkan i HB17 

är Kyrkan: Lärjungars gemenskap (The Church: Community of Disciples). Kyrkans existens kan ses 

som två pågående faser. Som in- och utandning har församling och mission har följt varandra i 

kyrkans liv. Lärjungars gemenskap är Kyrkan. I omvärlden måste den beakta dagens lidande och 

möjligheter, som de gjort sedan Jesus själv helade sjuka, såg de fattiga och visade medlidande med 

de döende.155 Kyrkans yttre uppdrag kan aldrig separeras från dess inre liv.156 Modellen med kyrkan 

som Lärjungars gemenskap ger möjligheter för den enskilde att leva sitt liv med som Jesus förebild 

tillsammans med andra.157 Lärjungaskapet är kopplat till en kallelse eller tilltal från Kristus själv. Ett 

kall som både kräver nåden och bär nåden med sig. Det är kyrkan som svarar på Kristi kallelse, 

genom Ordet och sakramenten. Utan kyrkans svar på kallelsen skulle inte heller lärjungaskapet vara 

möjligt.158 Det är en växelverkan mellan kyrkan och de enskilda lärjungarnas kallelse. I den rörelse 

som uppstår av växlingen finns både kyrkans yttre och inre liv.  

 

Genom det begränsade ”titthål”, momentet Kyrkans förbön, där jag sett på likheter och skillnader 

mellan de tre kyrkohandböckerna finns det tydliga förskjutningar i vem Gud kan sägas vara, vem 

människan är och hur kyrkan framställs. Detta får konsekvenser också för hur gudstjänsten 

uppfattas. Fortsättningen på citatet som inleder uppsatsen lyder så här 

Därför är gudstjänsten omistlig såväl för kyrkan som för den enskilde.159 

För kyrkan gäller nog detta även i dag. För den enskilde skulle jag säga att det som framställts över 

tid som ”tvingande” i gudstjänstfirandet, som ett regelbundet deltagande och visst uppträdande, 

har förskjutits. Till ett mer relationsrelaterat förhållningssätt. Det handlar synen på relationen till 

Gud. När Gud ses som inneboende i människan skapas en ”frihet” i gudstjänstfirandet för den 

enskilde. Kanske den friheten gäller även kyrkan. Edgardh menar att om gudstjänsten gestaltas som 

en mottagen gåva blir prestationskraven också mindre på den enskildes ”rätta” deltagande.160 Jag 

vill koppla samman hennes påstående om gudstjänsten som en mottagen gåva och Dulles förståelse 

av kyrkan som Lärjungars gemenskap. Och säga att det som framträder i HB17 är en förståelse av 

gudstjänsten som frihet i Kristus. Att förskjutningen gått dit från Guds kontrollbehov i HB42. Via HB86 

där gudstjänsten framställs som mellanhanden mellan Gud och människan. 

 
154 Dulles 2002, s. 90. 
155 Dulles 2002, s. 212. 
156 Dulles 2002, s. 213. 
157 Dulles 2002, s. 214. 
158 Dulles 2002, s. 217. 
159 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 937. 
160 Edgardh 2010, s. 223-224. 
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5. Avslutning 

Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats gjort en jämförande undersökning av kyrkohandböckerna från 1942, 1986 

och 2017 kring instruktioner om förbönsmomentet. Genom en innehållsanalys av instruktioner 

och av de färdigformulerande bönerna har jag sökt efter likheter och skillnader under några 

teman jag valt: Gud, människan, kyrkan.  

Resultatet av analysen visar att det skett förskjutningar när man tittar på förbönerna genom de 

tre valda temana. Gud har gått från att vara en mäktig härskare som styr sin värld fjärran ifrån till 

att framställas som stark och kärleksfull och sedan i den senaste av kyrkohandböckerna har Gud 

flyttat in i människan. Människan har i sin tur gått från att vara någon som behöver bli helgad och 

förbättras av Gud, det är Gud som är aktiv och människan passiv. I de senare kyrkohandböckerna 

är människan en Guds medarbetare som aktivt ska ta ansvar för världen, medmänniskan och sig 

själv. Bilden av kyrkan skiljer sig också mellan de tre kyrkohandböckerna. Det är intressant att det 

i HB86 visar sig två olika bilder. I HB42 har bilden av kyrkan stark betoning på ämbete och det 

nationella, det är en Guds kyrka. I HB86 är den ena bilden en Guds kyrka som är stark, med tydliga 

drag av att vara överhet, kyrkan är världsvid i en universell betydelse. Den andra har betoning på 

en världsvid kyrka som omfattar alla kristna på jorden. Hon kommer underifrån och församlingen 

är tydlig. HB17 visar en bild av en världsvid kyrka som syns i det lokala. Hon relaterar både 

personligt till individer och till en kollektiv gemenskap. 

I tolkningen av resultatet diskuterar jag kring hur man kan förstå dessa skillnader med hjälp av 

främst Karin Oljelund, Avery Dulles och Ninna Edgardh. Där Oljelunds analysmotiv i paren: närhet 

och distans, individ och gemenskap, inklusivitet och exklusivitet fått bidra med förståelser kring mina 

teman. Dulles Models of The Church bidrar med hur man kan se på kyrka med hjälp av olika bilder. 

Ninna Edgardh bidrar med förståelser kring gudstjänst i nutiden, och hur förskjutning som 

synliggjorts kan förstås. 

 

Då kyrkohandböckerna har sin plats i gudstjänstlivet inom Svenska kyrkan är det i gudstjänsten 

som min diskussion också landar.  

Jag menar att man kan göra en tolkning av kyrkohandböckernas tydliga förskjutning genom det 

titthål som gäller förbönen. Där gudstjänsten går att förstås i HB42 som Guds kontrollbehov, i HB86 

som mellanhanden mellan Gud och människan och i HB17 som frihet i Kristus. 
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Slutsatser 

Genom mitt titthål, Kyrkans förbön, har det visat sig finnas skillnader och likheter i de tre 

kyrkohandböckerna. Det går att se förändring och förskjutning gällande de teman jag samlat mina 

resultat under, Gud, människan och kyrkan. Jag menar att det går att göra en tolkning kring hur 

gudstjänsten kan förstås utifrån resultatet från de tre kyrkohandböckerna. Jag har konstruerat några 

sentenser för varje kyrkohandbok som gäller för gudstjänsten, i dem vill jag sammanfatta och 

kortfattat beskriva vad jag sett som utmärkande för var och en. För HB42 är sentensen Guds 

kontrollbehov. För HB86 mellanhanden mellan Gud och människa. För HB17 frihet i Kristus. 

Att förskjutningar skett inom det svenskkyrkliga gudstjänstlivet går att finna i Bexells 

forskningsprojekt. Det är främst Oljelunds avhandling som jag kan jämföra mina resultat emot. 

Läser man hennes analys av förbönen ser man att vi får liknande resultat för HB42 och HB86. 

Edgardhs Gudstjänst i tiden visar på att det skett förändring över tid i svenskyrkligt gudstjänstliv. 

Hon menar att det går att se gudstjänsten som en mottagen gåva, vilket jag tar med i tolkning av 

mina resultat. 

Något som min undersökning visat på, som inte beskrivits i tidigare forskning, är de dubbla 

förståelser av kyrkan som visar sig i analysen av HB86. Detta ger indikation på att analysfrågorna i 

innehållsanalysen har fungerat för att synliggöra likheter och skillnader, vilket också gör hela 

analysens resultat mer trovärdigt. 

 

Skulle andra frågor i innehållsanalysen gett samma resultat? Mitt svar på den frågan är nja, det beror 

på vilka frågor som ställs. Rör sig frågorna i samma områden som mina frågor är jag ganska säker 

på att resultaten skulle likna varandra. Metoden har ju den inbyggda svagheten ”som man ropar får 

man svar”. Om frågorna rör helt andra teman än Gud, människan och kyrkan kommer dessa att 

besvara det man frågar om, inte det som jag frågat om. Till viss del spelar även jag som forskare in, 

det finns alltid en förförståelse som kommer att påverka resultatet. Denna förförståelse är inte helt 

synlig ens för mig själv och kan därför inte helt beskrivas, utan den kommer påverka på ett osynligt 

sätt i både analys och tolkning.  

 

Som jag nämnt i det inledande kapitlet är forskning kring förbönen i huvudgudstjänst inom Svenska 

kyrkan ett outforskat område. Min undersökning har därför kunnat bidra med viss ny kunskap på 

området. Som forskningsområde är också HB17 fortfarande outforskad i många aspekter då den 

relativt nyss har börjat användas i Svenska kyrkan. Som slutord återvänder jag till min gamla 

skolpsalmbok, och den beskrivning som rör gudstjänsten. Där säger man att ”Högmässan är ett 

rikt konstverk” 161, vilket för mig betyder att gudstjänst alltid kommer att rymma mer att utforska. 

 
161 Den svenska psalmboken 1937, 1974 s. 937. 
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