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Abstract 
The purpose of this essay is to examine if, and how, principles of Lutheran theology is found 

in the liturgy and speeches of baptismal services in the Church of Sweden. The method of the 

study has been a content analysis of ideas. 

To delimit certain principles of Lutheran theology to examine, I’ve made my own 

definitions, with help from three contemporary Lutheran theologians; Carl E. Braaten, Anna 

Karin Hammar and Eva-Lotta Grantén.  

A summary result of the study is that the liturgy and speeches, more or less, do contain 

principles of Lutheran theology.  

 

Keywords: Lutheran theology, baptism, speech, order of service, Church of Sweden, 
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1. Inledning 
Uppsatsens första kapitel inleds med en motivering till ämnesvalet och en presentation av 

uppsatsens syfte och frågeställning. Därefter följer en presentation av material, metod och 

teori. Sedan placeras uppsatsen i sitt vetenskapliga sammanhang under rubriken 

Forskningsläge och avslutningsvis tecknas en kort historisk bakgrundsbild av luthersk 

dopteologi.  

År 2017 planeras flera stora jubileumsfiranden över hela världen, med anledning av att 

det är 500 år sedan reformatorn Martin Luther fäste sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg 

och påbörjade reformationen av den romersk-katolska kyrkan. Martin Luther har alltid 

fascinerat mig; denna exeget och teolog, vars teologiska tankar och övertygelser har haft 

avgörande betydelse för den protestantiska grenen av den världsvida kyrkan. Med anledning 

av det kommande 500-årsjubileét står Martin Luthers teologi åter i rampljuset, vilket 

motiverade mitt val av ämne för kandidatuppsatsen. 

Reformationen lade grunden till den kristendomstolkning som har varit officiell 

statsreligion i Sverige från år 1593.1 Sedan år 2000 är Svenska kyrkan inte längre en 

statskyrka i Sverige, utan ett fristående trossamfund där medlemsinträde huvudsakligen sker 

genom dopet. I Lagen om Svenska kyrkan står det att Svenska kyrkan är ett evangeliskt-

lutherskt trossamfund.2 Begreppet ”evangelisk” betonar att Svenska kyrkans bekännelse 

bottnar i de bibliska evangelierna om Jesus Kristus. Men vad innebär begreppet ”lutherskt” i 

relation till dopet? Finns det något typiskt ”lutherskt” i teologin som explicit kommer till 

uttryck i prästens doptal eller i gudstjänstordningen? Vad i sådana fall?  

I mina efterforskningar inför val av uppsatsämne kan jag konstatera att det finns väldigt 

mycket skrivet om dopet (avhandlingar, uppsatser, böcker och biskopsbrev om teologisk 

tolkning, exegetiska utläggningar, möten mellan olika trostraditioner m.m.) men inget 

vetenskapligt skrivet om de svenskkyrkliga doptalen och gudstjänstordningarnas teologi i 

relation till nutida luthersk troslära. Jag menar att det är relevant att undersöka prästers 

förkunnelse eftersom det är genom doptalen som enskilda svenskkyrkliga representanters 

teologiska hållning låter sig formuleras, i mötet med dopkandidat och församling. Här finns 

                                                
1 Andrén, Åke. Reformationstid. Sveriges kyrkohistoria. Stockholm: Verbum, 1999, 209.   
2 Sveriges riksdag. Dokument och lagar. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1998-1591/ (hämtad 11 mars 2015).  
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det alltså en kunskapslucka att fylla och jag menar att uppsatsen är relevant för såväl 

forskningssamhället som samhället i övrigt, inte minst för svenskkyrkliga medarbetares 

reflektion kring sin egen kyrkotradition, i möte med församlingsmedlemmar.  

Som väl förtrogen med Svenska kyrkans liv och lära, föreligger en liten risk att jag 

övertolkar objektsmaterialet och inte är kritisk nog när det kommer till att identifiera de 

lutherska principerna. Jag vill understryka följande: det finns en mängd olika teologiska 

principer i den världsvida kyrkans olika traditioner, helt beroende av kontext och tradition. 

Det är inte min avsikt eller vilja att på något sätt värdera eller underkänna de teologier som 

framkommer i mitt objektsmaterial. Jag söker inte ”rätt eller fel” teologi eller tror mig veta 

vad som är acceptabelt eller inte inom ramen för svenskkyrklig dopteologi. Det är inte min 

uppgift som student att bedöma det. Jag är intresserad av att se hur svenskkyrkliga 

representanter använder sitt lutherska arv i samband med dopet, som enligt min mening på 

något vis borde komma till uttryck i en kyrka som bekänner sig som evangelisk-luthersk.  

Syfte och frågeställning 
Med anledning av att Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt samfund är uppsatsens 

syfte att undersöka hur det lutherska arvet kommer till uttryck i några doptal och i 

gudstjänstordningarna för dop av barn och unga. 

Huvudfrågan för uppsatsen lyder: 

• Om, och på vilka sätt, uttrycks lutherska principer i samtida svenskkyrkliga doptal 

och gudstjänstordningar?  

För att kunna besvara huvudfrågan behöver jag först besvara följande delfråga: 

• Hur kan lutherska principer gällande dopet definieras idag? 

Material 
Med begreppet doptal avser jag det på förhand skrivna tal, där prästen har möjlighet att säga 

något till dopkandidat och församling. Med begreppet gudstjänstordning avser jag 

dopgudstjänst I och II som finns i den svenska kyrkohandboken enligt 1986 års ordning.3  

Mitt tillvägagångsätt har varit att, via e-brev, kontakta tre till fyra präster i var och ett av 

de 13 stiften inom trossamfundet Svenska kyrkan. 4 Jag har i första hand vänt mig till 

                                                
3 Den svenska kyrkohandboken del 1. 4 uppl. Stockholm: Verbum, 2010, 218-240. 
4 Se bilaga 1.  
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kyrkoherdar och kontraktsprostar, eftersom de förmodligen har distributionslistor till många 

präster. Av de 42 personer jag mejlade torde det därför vara något fler till antalet som nåtts av 

mitt e-brev. Jag har alltså gjort en något modifierad version av vad som kallas för 

snöbollsurval. 5  Modifieringen består i att jag skriftligen uppmanar varje präst att 

vidarebefordra e-brevet till sina ämbetskollegor. På så vis får jag en spridning av urvalet.6  

I mitt e-brev länkade jag till ett Google-formulär där jag förutom själva doptalet 

efterfrågade ålder, stiftstillhörighet, kön och datum för doptalet. Syftet med att använda mig 

av Google-formulär, istället för att be var och en att svara direkt på mitt e-brev, var att värna 

den svarandes anonymitet. Valet att lämna ifrån sig ett doptal skulle inte vara beroende av 

känslan att riskera bli personligen utelämnad/granskad.7  

Förfrågan resulterade endast i fem respondenter, vilket innebär att urvalet inte är 

representativt. Respondenterna är tre kvinnliga präster i åldrarna 28 år (Lunds stift), 34 år 

(Stockholms stift) och 50 år (Visby stift) och två manliga präster i åldrarna 38 år (Strängnäs 

stift) och 63 år (Karlstads stift). Doptalen varierar i längd, mellan 120 och 630 ord.   

Åtkomsten till doptal har varit svårtillgänglig. Flera av prästerna som fick min förfrågan, 

återkom med svaret att de inte (längre) skriver doptal, utan håller dem ”ur hjärtat”. Det är 

intressant med tanke på att prästen vid begravning, vigsel och predikan oftast förbereder sig 

skriftligt på något sätt inför varje ny förrättning. Även om varje enskild präst ansvarar för sin 

förkunnelse och på egen hand avgör om doptalet ska vara med eller inte8, väcks frågan om 

varför prästen (tillåt mig uttrycket) ”slarvar” med förkunnelsen just vid dopgudstjänsten? 

Rymmer gudstjänstordningen i sig allt som behöver sägas? Känns doptalet överflödigt?  

För att bredda analysen läggs därför två offentliga doptal till de inhämtade, nämligen 

doptalen till prinsessorna Estelle och Leonore av Sverige. De har jag fått tillgång till via 

Svenska kyrkans hemsida.9 På så vis har jag sju doptal till mitt förfogande. De två sistnämnda 

har särskild karaktär eftersom det var Ärkebiskop emeritus Anders Wejryd som förkunnade 

vid de två dopgudstjänsterna. Ärkebiskopen är en ledande representant för Svenska kyrkan. 
                                                
5 Göran Ahrne och Peter Svensson (red.). Handbok i kvalitativa metoder. 4 uppl. Stockholm: Liber, 2011, 43. 
Snöbollsurval är i huvudsak en metod för intervjuer, där man frågar den första man intervjuar om namn på andra 
personer som kan vara till nytta för det man undersöker eller vill ha mer information om.  
6 Ibid, 42.  
7 Carl-Henric Grenholm. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2006, 93.  
8 Den svenska kyrkohandboken del 1. 2010, 225, 235. Doptal kan utelämnas.  
9 Svenska kyrkan. 2012-05-22. Estelle döpt och välsignad. 
 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=892387, (hämtad 15 april 2015). Svenska kyrkan. 2014-06-08 
Doptal vid dopet av prinsessan Leonore. http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1141713 (hämtad 15 
april 2015).  



 4 

Därför kan den teologi som förkunnas vid de två dopen anses vara av normativ karaktär för 

hela Svenska kyrkan.  

Jag även valt att lyfta in dopgudstjänst I och II, som finns i den svenska kyrkohandboken 

till mitt objektsmaterial. På så vis analyserar jag den svenskkyrkliga dopgudstjänsten i sin 

helhet, istället för enbart doptalen. Därmed har jag breddat underlaget för min analys.  

Det föreligger inte någon större skillnad mellan gudstjänstordning I (för barn) och II (för 

unga). Skillnaderna som finns är följande: Evangelieläsningen om Jesus och barnen är 

borttaget i gudstjänstordning II. Efter dophandlingen i ordning I sägs: ”Den som i mitt namn 

tar emot ett sådant barn tar emot mig”. Det finns inte med i gudstjänstordning II. I 

förbönsmomentet finns det tre olika förböner att välja på, beroende på gudstjänstordning. I 

gudstjänstordning I finns det två alternativa förböner. I gudstjänstordning II finns bara ett 

enda alternativ till förbön. Det som man bör känna till är att förbönerna kan bytas ut mot 

prästens, eller någon i dopkandidatens sällskap, egenformulerade förbön.  

Avgränsning 

Trosbekännelsen, Herrens bön (Vår Fader) och Välsignelsen är tre moment i 

gudstjänstordningen för dop. Dessa texter kommer inte att ingå i analysen, eftersom det är 

texter som formulerades långt innan reformationen. Det är inte relevant att söka efter det 

signifikant lutherska i texter som formulerats långt innan Martin Luther själv levde.  

Det pågår ett arbete med ett nytt handboksförslag i Svenska kyrkan, som även finns ute 

på remiss i olika församlingar sedan en tid. Det nya handboksförslaget är ännu inte antaget 

vid kyrkomötet. Jag har inte information om vilken gudstjänstordning som använts vid 

doptalen som jag fått in som objektsmaterial, därför gör jag bara en analys av 

gudstjänstordningarna från 1986 års handbok (dopgudstjänst I och II) och avgränsar mig från 

att undersöka det nya förslaget. 

Metod  
Arbetet är textcentrerat.10 För att analysera mitt objektsmaterial gör jag en innehållslig 

idéanalys, med hjälp av ett eget analysspråk och analysschema.11 Metoden lämpar sig bäst 

                                                
10 Här stöder jag mig på Essunger, Maria. Kärlekens möjlighet. Skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion 
hos Françios Mauriac och Lars Ahlin. Diss. Uppsala Universitet, 2005, 19: ”Det som finns nedlagt i texten och 
det som texten avkräver läsaren är vad som står i fokus”. Att arbeta med text kan göras på flera olika sätt (se 
mer i Modern litteraturteori 1992/1997, 92-96.) 
11 Grenholm. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning, 217. 
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eftersom den möjliggör för mig att kunna säga något om doptalen och gudstjänstordningarnas 

teologiska innehåll. På så vis kan jag besvara uppsatsens huvudfråga. 

Jag väljer bort att arbeta med en funktionell idéanalys som metod, eftersom mitt arbete 

inte handlar om att hitta förklarande orsaker till varför prästen bakom varje doptal omfattar 

just den teologin som hon eller han ger uttryck för. 12 Jag kommer inte heller att bedöma eller 

analysera bakomliggande argument för innehållet i gudstjänstordningarna.    

Min innehållsliga idéanalys har objektspråket i fokus. Med objektspråk avses det språk 

som kommer till uttryck i själva doptalen och gudstjänstordningarna och som ”verbaliserar 

tron”. I metodlitteraturen står det om vad som karaktäriserar objektspråket, bland annat 

utsagor om vissa trosföreställningar, såsom ”Jag tror på en evig och kärleksfull Gud” eller 

”Kristus har uppstått från de döda”.13 Jag menar att doptal och gudstjänstordningar är 

typexempel på en form av objektsspråk där ovanstående utsagor skulle kunna komma till 

uttryck.  

För att undvika en typisk fallgrop, d.v.s. att min innehållsliga idéanalys inte blir annat än 

parafraser av de ursprungliga doptalen eller gudstjänstordningarna, är jag angelägen om att 

formulera ett eget språk att använda vid resonemang om objektspråkets utsagor. 14 Detta 

kallas för analysspråk. Det ska vara största möjliga distans mellan objektsspråket och 

analysspråket för att idéanalysen ska bli så tydlig som möjligt.15  

Genom att utforma ett analysschema, bestående av vissa principer, blir det möjligt att 

strukturera upp innehållet i objektmaterialet och sålla bort sådant som inte är väsentligt. Den 

innehållsliga idéanalysen genomförs alltså utifrån min teoribildning, där jag försöker 

identifiera några nutida principer inom luthersk dopteologi. Identifieringen av dessa principer 

blir mitt sätt att besvara uppsatsens delfråga.  

Teori 
I detta avsnitt besvaras uppsatsens delfråga om hur jag vill definiera lutherska principer. Det 

gör jag med hjälp av några samtida lutherska teologer. Det är viktigt att utgå från lutherska 

teologer som är verksamma i vår tid, för att teologin ska bli trovärdig och relevant för 

människor som lever idag. Alla tidsepoker står inför sina egna utmaningar och 

                                                
12 Ibid, 214. 
13 Ibid, 217-218. 
14 Ibid.  
15 Ibid, 219. 
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sanningsanspråk. Trovärdiga lutherska principer måste formuleras med hänsyn till den egna 

kyrkliga traditionen såväl som till nutida kunskapsuppfattningar och vetenskapliga 

discipliner.16  

Det finns inte så många monografier om dopet inom den systematiska teologin.17 

Utgångspunkt för min teoribildning är Carl. E Braatens bok Principles of Lutheran Theology. 

Han har identifierat några centrala principer för luthersk teologi idag. Jag delar uppfattningen 

att det går att söka efter principer inom luthersk teologi och anser därför att det är lämpligt att 

använda mig av hans bok. I mitt analysspråk kommer jag att använda mig av begreppet 

princip. Jag är medveten om att det är samma ordval som Braaten använder i sin bok (eng. 

principles), men jag hittar inget annat ordval som är lika distinkt som det. Jag vill med denna 

markering visa att jag är medveten om nödvändigheten att distansera mina principer från 

Braatens principles.  

Eftersom jag studerar dopet i svenskkyrklig kontext och i nutida belysning, använder jag 

mig även av Eva-Lotta Granténs bok Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk 

teologi och etik och Anna Karin Hammars doktorsavhandling Skapelsens mysterium, 

Skapelsens sakrament. Både Grantén och Hammar har studerat och formulerat luthersk 

och/eller svenskkyrklig teologi inom ämnesområdet systematik. Det har de gjort efter år 

2000, då Svenska kyrkan skiljdes från staten och blev ett fristående trossamfund.  

Att försöka beskriva vad som gör något lutherskt är inte lätt. Men att identifiera särdrag är 

ett sätt att försöka definiera vad som uppfattas som lutherskt idag.18 Det finns med säkerhet 

ytterligare tolkningar av luthersk dopteologi som inte återfinns som principer i uppsatsen. 

Principerna nedan skulle också kunna återfinnas i andra teologier. Detta utesluter inte att jag 

ändå ser just dessa principer som typiskt lutherska. I analysen söker jag förbehållslöst i 

objektsmaterialet efter principerna och resonerar kring hur principerna kommer till uttryck. I 

                                                
16 Carl E. Braaten. Principles of Lutheran Theology. 2:a uppl. Minneapolis: Fortress Press, 2007, 28, 177: 
Braaten menar att teologi som använder Bibeln som källa måste korrelera med världens natur och historia., Eva-
Lotta Grantén. Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum Förlag 
AB, 2013, 17: Grantén skriver att teologi ”alltid måste förhandla med nya perspektiv och kulturella 
utmaningar”., Anna Karin Hammar. Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament. Diss. Uppsala Universitet, 
2009, 6, 37: Hammar skriver att en trovärdig teologi är ”en ömsesidig kritisk relation mellan tolkningen av 
människors nutida situation och tolkningen av tradition och skrift”.    
17 Hammar, Skapelsen mysterium, Skapelsens sakrament, 21.    
18 Jfr resonemanget med Grantén, Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik, 15: ”Det 
finns flera skäl till att hävda att talet om ’luthersk teologi och etik i ett efterkristet samhälle’ innebär att luthersk 
måste förstås som ’sen-’ eller ’post-luthersk’ i betydelsen något annat än det renodlade perspektiv som återfinns 
i den lutherska ortodoxin”.  
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följande kapitel diskuterar jag analysens slutsatser. Efter noggrant efterforskande i Braatens, 

Granténs och Hammars texter har jag formulerat följande principer inom nutida luthersk 

dopteologi:  

Princip 1 – om Skriften allena 

Kyrkan grundar hela sin existens på Bibelns texter.19 I skriften finns Guds uppenbarelse i 

Jesus Kristus, som är den kristna trons centrum. Den världsvida kyrkans gudstjänstliv, tro och 

ritualer är tätt sammanvävda med Bibeln, särskilt med de nytestamentliga texterna.20 Det är 

därför förväntat att motiveringen för dop endast grundas i Bibeln. Hur Gud handlar i våra liv 

står att finna i skriften, därför är enbart Bibeln normerande för dopets förkunnelse.  

Princip 2 - om människans gudsrelation 

2.1 Simul peccator et iustus  

Människans relation till Gud beskrivs med begreppet simul peccator et iustus (samtidigt både 

syndare och rättfärdig).21 Begreppet ska förstås som statiskt och gäller alla människor, från 

födelse till död. Det ska alltså förstås i relationen mellan människa och Gud och uttrycker 

inte något om människans väsen.22 

2.2 Syndare  

Människans bristande tillit till Gud och därmed hennes bortvändhet från densamme gör 

henne till syndare. Egoism, inkrökthet och oförmåga att alltid handla gott och rätt (för andra 

och för sig själv), är hur synden tar sig olika uttryck.23 Det koinegrekiska ordet för synd 

hamartia betyder ”missa målet” och det är precis vad synd handlar om.24  

2.3 Arvsynd 

Här lånar jag Granténs ord ”ambivalent”, både vad gäller tillvaron och människans situation. 

Människan måste ständigt navigera i tillvarons ambivalens, vilket leder till både goda och 

onda handlingar.25 Människor ärver inte varandras skuld för onda ord och gärningar26, men 

alla människor delar de existentiella villkor som det innebär att vara människa, vilket gör att 

                                                
19 Braaten, Principles of Lutheran Theology, 31.  
20 Ibid, 31, Grantén, 55.  
21 Grantén, 16, 212, Braaten, 138.  
22 Hammar, 108, Grantén, 133.  
23 Grantén, 43.  
24 Ibid, 20.  
25 Ibid, 9-10.  
26 Se not 53.  
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även små barn innefattas i arvsynden.27 Mänskligheten hänger samman på så vis att det som 

en människa gör i sitt liv, i stort eller smått, får konsekvenser för hela mänskligheten. 

Människan ärver ansvar för sig själv och sin nästa. När människan inte litar på Gud och 

undviker det ansvar som det innebär att vara människa, står hon i skuld till Gud.28  

2.4 Lag 

Gud har skänkt människan lagen (budorden, det dubbla kärleksbudskapet, gyllene regeln 

etc.). Det är människans uppdrag att ta lagen på allvar och följa den. Gud ställer krav och 

förväntningar på människor genom lagen.29  

2.5 Evangelium 

Evangelium – det glada budskapet – är att skulden för människans syndfullhet, brott mot 

lagen och bristande tillit till Gud inte tillräknas människan själv, tack vare Jesus Kristus död 

och uppståndelse.30 Evangeliet uppenbarar att Gud genom Jesus Kristus förlåter, upprättar, 

tröstar och befriar människan så att hon kan leva i gemenskap med Gud. 31 Dopet gestaltar det 

evangeliska budskapet.    

2.6 Rättfärdiggörelse genom tro  

Det är bara genom tron på Jesus Kristus som människan förstår att hon är rättfärdig inför 

Gud. Rättfärdiggörelse genom tro handlar om att frälsning inte sker på annat sätt än att, 

genom tron, våga lita på att Gud har räddat mänskligheten en gång för alla.32 Jesus död och 

uppståndelse har löst människan ur hennes bundenhet till synd, lag och prestation.33 På så vis 

kan hon också få förlåtelse för det som blir fel i livet.  

Princip 3 - om dopets dimensioner 

3.1 Löfte 

En luthersk tolkning av evangelium är att det uttrycker ett löfte från Gud. Genom 

uppenbarelsen i Jesus Kristus skänks människan ett framtidshopp; löftet om evigt liv. 

Parallellt finns löftet om Guds närvarande nåd, här och nu.34 Gud lovar att alltid finnas med 

                                                
27 Grantén, 186-187.  
28 Ibid, 189, Hammar, 189.    
29 Braaten, 137-138.  
30 Ibid, 137.  
31 Ibid, 139.    
32 Ibid, 137. 
33 Ibid, 86.  
34 Ibid, 139.  
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dopkandidaten genom livet. Gud möter varje människa – både som syndare och rättfärdig – 

genom nåden i Jesus Kristus.35  

3.2 Kallelse  

Dopet kallar dopkandidaten till något, snarare än att det räddar henne från något (listan på 

vad man kan tänkas räddas från går att göra lång: Djävulen, Satan, evig fördömelse, helvetet 

etc.) 36 Gud älskar, längtar och kallar till relation med varje unik individ, vem hon än är och 

helt utan villkor.37 Dopet gestaltar detta kall. En luthersk tolkning av dopet är också att det är 

den grundläggande vigningen för människan. Genom dopet blir dopkandidaten del av det 

allmänna prästadömet som utgörs av alla kristna, enligt luthersk tradition.38 Det allmänna 

prästadömet handlar om att vara en kristen medmänniska för sin nästa och att ingen religiös 

överhet står mellan människan och Gud.   

3.3 Gåva 

Dopet är en gåva av nåd från Gud, som erbjuds alla, helt gratis.39 Idag frågar sig många 

människor om Gud existerar. Ofta grundar sig frågan i människans egen upplevelse av att 

Gud är frånvarande. Att låta sina känslor vara bevis för gudsexistensen leder fel. Gud och 

Guds nåd finns bortom människors känslor.40 Dophandlingen vittnar om gudsnärvaro och 

framtidshopp oavsett hur dopkandidatens känslor för dopet ter sig just då. 41  

Princip 4 - om dopets giltighet  

4.1 Sakrament 

Dopet bildas genom ord tillsammans med vatten. Kyrkans tro är att Gud finns närvarande i en 

sakramentshandling.42 När prästen döper tolkas det som en konkret gudshandling i nåd.43  

4.2 Tron allena 

En luthersk föreställning är att dopkandidaten i dopet mottar tron. Det är främst tron (på 

Gud), inte människas gärningar, som är centralt och viktigt inom luthersk teologi. Detta 

                                                
35 Ibid, 114.  
36 Grantén, 175, Hammar, 161.    
37 Braaten, 141, 144.   
38 Ibid, 54.  
39 Grantén, 189.  
40 Braaten, 47, 143.  
41 Ibid, 133, Grantén, 189.  
42 Braaten, 117. (Svenska kyrkan har två sakrament: dopet och nattvarden. Jämför med till exempel Katolska 
kyrkan som har sju sakrament: dopet, nattvarden, bikten, (präst)vigningen, äktenskapet, konfirmationen och de 
sjukas smörjelse.)  
43 Ibid, 116.  
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innebär att dopkandidaten själv inte behöver vara troende när dopet äger rum. Vid barndop 

tillstås barnet förmågan att växa i tron (senare i livet).44 Man kan också föreställa sig det lilla 

barnet som den med mest tro och tillit inför livet.45 Dopet är ändå giltigt i bemärkelsen att 

Guds löfte gäller, oavsett dopkandidatens eventuella tvivel. Dopet kräver heller ingen 

motprestation av dopkandidaten.46  

 

Dessa fyra principer uppfattar jag som typiskt lutherska. De blir därför grunden för den 

innehållsliga idéanalysen av doptalen och gudstjänstordningarna.  

Forskningsläge 
Trots att det inte finns så många monografier över dopet (se teoriavsnittet) så har det skrivits 

om dopet i olika antologier och uppsatser. Här presenteras den forskning som är viktig att 

känna till i relation till denna uppsats.  

År 2012 publicerades Kjell Peterssons monografi över dopet med titeln Född av vatten 

och Ande.47 Den gör anspråk på att ge en heltäckande bild av det kristna dopet och dess 

perspektiv, såsom dopets betydelse förr och nu, utläggningar av olika dopmotiv, dopliturgin 

och dopet som sakrament, etc. Den här uppsatsen skiljer sig från Petterssons monografi på så 

vis att det här inte redovisas någon annan teologi än vad som framkommer om lutherska 

principer i teorikapitlet. Den här uppsatsen gör inget anspråk på att ge heltäckande bilder av 

dopet eller utläggningar av hur den lutherska traditionen förhåller sig till andra kyrkliga 

traditioner.  

Anna Karin Hammar disputerade inom systematisk teologi med sin doktorsavhandling 

Skapelsens mysterium, Skapelsens sakrament 2009. Hon har studerat dopteologi i mötet 

mellan tradition och situation. Hammars syfte var att utveckla ett bidrag till en trovärdig 

dopteologi inom Svenska kyrkans ramar, genom att behandla tre huvudområden som hon 

identifierat som centrala: 1) relationen döpta och icke döpta, 2) destruktion och arvsynd och 

3) relationen Gud och världen. Detta har hon gjort bland annat genom belysning av 

dopteologier i olika kyrkliga kontexter i både öst- och västkyrkan samt genom analyser av 

dopliturgier, såväl genom observation av dopgudstjänster som textanalys. Min uppsats skiljer 

                                                
44 Grantén, 187.  
45 Ibid, 208.  
46 Ibid, 167.  
47 Kjell Pettersson. Född av vatten och Ande. Skellefteå: Artos, 2012.  
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sig från Hammars, på det sätt att jag enbart koncentrerar mig på luthersk teologi i relation till 

det svenskkyrkliga dopet och studerar inte dopteologier i olika kyrkliga kontexter.  

Eva-Lotta Grantén medverkar i ett forskningsprojekt som nu (2015) pågår vid Uppsala 

universitet. Projektet har till uppgift att studera luthersk teologi och etik i ett efterkristet 

samhälle. Genom delstudien med rubriceringen ”Ursprung, ofullkomlighet och ansvar” 48 har 

Grantén skrivit boken Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. 

Granténs mål har varit att formulera en modern, hållbar arvsyndslära som är rotad i den 

lutherska traditionen. Hon ägnar särskilt fokus åt barnperspektivet genom sin 

konsekvensanalys av dopet, utifrån den moderna arvsyndslära som hon har formulerat. Min 

uppsats liknar Granténs verk på så vis att vi båda har ambitionen att analysera nutida luthersk 

dopteologi, men skiljer sig på så vis att jag specifikt analyserar doptal och gudstjänstordning, 

vilket Grantén inte gör i samma utsträckning. Jag har inte heller arvsyndsläran i fokus på 

samma sätt som Grantén, utan studerar lutherska principer i en vidare bemärkelse.  

Ann-Cathrine Kroon Sahlin skrev 2014 en masteruppsats med titeln Dopet för framtiden. 

En studie av teologiska motiv i dopgudstjänsten.49 Hon har studerat dopets teologiska motiv i 

Svenska kyrkan. Hon har tittat närmare på hur det nya handboksförslaget har väckt nya 

teologiska motiv med utgångspunkt i den samtida teologiska debatten om liturgin i och 

teologin kring dopriten. Min uppsats skiljer sig från Kroon Sahlins på så vis att jag söker efter 

vad som anses vara typiskt lutherskt i dopliturgin (vilket jag benämner gudstjänstordning). 

Jag tittar också enbart på gudstjänstordningarna i handboken från 1986 och inte i det nya 

handboksförslaget som kom ut 2012.  

2013 skrev Elin Lockneus en magisteruppsats inom praktisk teologi om dopföräldrars syn 

på dopet i relation till Svenska kyrkans dopteologi.50 Precis som Lockneus uppsats, finns det 

ytterligare uppsatser inom olika religionsvetenskapliga discipliner som behandlar det 

svenskkyrkliga dopet. Men ingen av dessa förhåller sig systematiskt till lutherska principer på 

det sätt som jag ämnar göra med min uppsats. Det finns en hel del studenter som på 

kandidatnivå har analyserat olika dopmotiv, dophandlingen som ritual eller som har gjort 

                                                
48 Teologiska institutionen, Uppsala Universitet, 25 feb 2015, 
http://www.teol.uu.se/Forskning/Aktuella_forskningsprojekt/Luthersk_teologi_och_etik/Delstudier_om_luthers
k_teologi_och_etik/ (Hämtat 11 mars 2015).  
49 Ann-Cathrine Kroon Sahlin. Dopet för framtiden. En studie av teologiska motiv i dopgudstjänsten. Master. 
Göteborgs Universitet, 2014.  
50  Elin Lockneus. Dopföräldrars syn på dopet. En kvalitativ undersökning av dopuppfattningar hos 
dopföräldrar i Härnösands stift i relation till Svenska kyrkans dopteologi. Mag. Umeå Universitet, 2013.  
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jämförande studier mellan olika trossamfund, något som jag inte gör inom ramen för den här 

uppsatsen.  

Luthersk dopteologi i historiskt perspektiv 
I detta avsnitt är syftet att ge läsaren en viss förståelse för luthersk dopteologi genom en kort 

historisk bakgrundsbild från 1500-talets reformationstid fram till idag. Med avstamp hos 

Martin Luther själv följer sedan en kort presentation av några svenska teologer som haft 

betydelse för den svenskkyrkliga dopsynen.  

Dopet är ett av kyrkans sakrament. När man studerar texter om och av Luther, blir det 

tydligt att hans sakramentssyn har en ”mellanposition” som gett upphov till såväl hög- som 

lågkyrklighet inom kyrkan idag. Vid olika uppfattningar om Luthers teologi och hans person 

handlar det alltså om när i Luthers liv man dyker ner och hämtar sin inspiration. Luther är 

något klurig att ha att göra med, det är viktigt att ta hänsyn till de kontextuella 

omständigheter som rådde när Luther fattade pennan. Ofta argumenterade han med eller emot 

någon annans uppfattningar om det kristna livet. Lohse skildrar detta väldigt tydligt i sin bok 

om honom.51  

Det som generellt kännetecknar Martin Luthers teologi är hans förhållningssätt till Bibeln 

som den ytterst auktoritära källan. År 1519/1520 utvecklade han sin dopsyn med mindre 

hänsyn till den katolska traditionen, som en följd av dispyten med påven i Rom om de 95 

teserna 1517.52  

Något som utmärker Luthers uppfattning om dopet är att den utvecklades parallellt med 

hans människosyn, som bäst sammanfattas i begreppet simul peccator et iustus (både syndare 

och rättfärdig). Luther trodde inte att människan ”blir av” med den så kallade arvsynden i 

dopet, men att hon genom dopet kan utkämpa livet som syndare med hjälp av Kristi död på 

korset. 53 Dopet innehåller ett löfte om att människan, den dagen hon dör på riktigt, också 

uppstår med Kristus genom Guds nåd. Dopet ses som en process som pågår hela livet, som 

                                                
51 En bok som jag grundligt läst och diskuterat med teol. Dr Karin Johannesson och medstudenter på kursen 
Martin Luther och luthersk teologi vid Uppsala Universitet på hösten 2013. 
52 Bernhard Lohse. Martin Luther’s Theology. It’s historical and systematic development. Minneapolis: Fortress 
Press, 2006, 187-195.  
53 Begreppet arvsynd utgör en förklaringsmodell till varifrån synd och död kommer ifrån. Begreppet, som främst 
utvecklades av kyrkofader Augustinus på 300-talet, innehåller föreställningen om att alla människor ärver 
synden från de första människorna, Adam och Eva, eftersom de inte lydde Gud.   



 13 

slutligen leder till en välsignad död, då det eviga livet tar vid i den nya skapelsen.54 Luther 

argumenterade för vikten av det gudomliga instiftandet av dopet och hänvisar till det i nya 

testamentet, speciellt till Matteusevangeliet 28:1955 och Markusevangeliet 16:1656.  

På frågan om dopet krävs för att man ska bli frälst skrev Luther i skriften Lilla katekesen, 

med hänvisning till bibelordet i Markusevangeliet, att den som inte blir döpt skall bli dömd.57 

Anna Karin Hammar menar att det går att skönja en exkluderande hållning hos Luther, 

gentemot de icke-döpta.58 Detta tror jag delvis beror på att vi förhåller oss annorlunda till 

bibeltexter idag än vad Luther gjorde på 1500-talet. Den historisk-kritiska läsningen av 

Bibeln fick inte sitt genombrott förrän på 1800-talet. Därför blir Luthers teologiska utsagor, i 

mötet med samtiden, en utmaning.  

 Luthers stränga hänvisning till Bibelorden handlar mycket om att markera sin ståndpunkt 

gentemot anabaptisterna, som mellan år 1523-1525 utbredde sig i Europa. Luther 

argumenterade mot anabaptisternas dopsyn på flera sätt. Något utmärkande är att han faktiskt 

inte bara refererade till Bibeln (vilket han vanligtvis gjorde) utan också till traditionen. Han 

poängterade att det har praktiserats barndop ända sedan kristendomens början och att om 

troendedop skulle vara det enda giltiga dopet (vilket anabaptisterna menade), skulle det inte 

ha funnits någon kristendom på tusen år. Lohse anser att Luther utvecklar en princip 

beträffande dopet: ”Ordet tillsammans med vattnet bildar ett giltigt dop, även om tron 

saknas”.59  

Svenskkyrklig dopteologi har starkt påverkats av den lutherska teologin sedan 

reformationen. Jag vill i detta sammanhang kort presentera två (av flera) viktiga teologer, 

som med sitt lutherska arv har gjort avtryck, nämligen Einar Billing (1871-1939) och Gustaf 

Wingren (1910-2000). Einar Billings viktiga bidrag till den svenskkyrkliga dopteologin har 

varit idén om ”Guds förekommande nåd”, d.v.s. att Gud söker människan innan hon söker 

Gud. Denna idé var ett viktigt led för Billings tankar om Svenska kyrkan som folkkyrka. 

Billing menade därför att barndopet var mycket viktigt. Detta eftersom Guds ”ja” till barnet, 

                                                
54 Lohse, Martin Luther’s Theology. It’s historical and systematic development, 302. 
55 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Hämtat ur Bibel 
2000. 
56 ”Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.” Hämtat ur Bibel 2000.  
57 Martin Luther. Lilla katekesen. Översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och 
Margareta Brandby-Cöster, Trossamfundet Svenska kyrkan, 2011, 40.  
58 Hammar, 177.   
59 Lohse, 302-305.  
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Guds längtan och kärlek bekräftas i dopet, innan barnet självt medvetet börjar söka Gud.60 

Denna teologiska föreställning om den förekommande nåden har präglat svenskkyrklig 

dopteologi sen dess.  

På 1970-talet riktade Gustaf Wingren kritik åt kyrkan för att dopgudstjänstens utveckling, 

till sin yttre form, lett till att termen ”dop” urvattnats. Det kyrkliga språket hade tappat sin 

udd. Han menade att språket var tvunget att understryka att dophandlingen talar om två 

parallella skeenden: dels att dopet hör samman med vad som hänt i förfluten tid; Jesus död på 

korset, som skett en gång för alla. Genom Jesus död på korset och uppståndelsens seger över 

döden, skänks mänskligheten evigt liv. Detta var det ursprungliga Dopet. Jesus yttersta 

prövning. Denna aspekt, menade Wingren, var nödvändig att betona. Det andra parallella 

skeendet i dopet är den enskilde individen i ett framtida perspektiv. Trots att allas liv 

villkoras av vad Wingren benämner som, destruktion, får varje människa del av evigheten när 

hon döps och döden kan inte längre hota människan.61  

Slutligen vill jag något kort nämna biskopsbrevet Leva i dopet62, där Svenska kyrkans 

samtliga biskopar författat Svenska kyrkans teologiska hållning kring dopet och dess 

innebörd i dagens Sverige. Brevet bär ett tydligt arv från såväl Luther själv liksom Billings 

tankar om nåden och Wingrens tankar om evigt liv, sammanvävt i ett mångfaldsperspektiv 

med ekumeniska ambitioner.   

                                                
60 Einar Billing. Herdabref till prästerskapet i Wästerås stift. Uppsala: Sveriges Kristliga Studentrörelses 
Förslag, 1920, 81-82.  
61 Gustaf Wingren. Credo. 2:a uppl., Skellefteå: Artos Bokförlag, 1995, 173-177.  
62 Leva i dopet, Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar, 2011. 
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2. Analys 
Det här kapitlet innehåller den innehållsliga idéanalysen av objektsmaterialet. Analysen 

presenteras enligt modellen ”en princip i taget”, där exempel från både doptal och 

gudstjänstordningar återges i citat och kommenteras.  Sist i analysen följer en överskådlig 

tabell där samtliga principer som återfunnits i respektive doptal och gudstjänstordning 

redovisas. Den översikten är också bra att återvända till när man läser diskussionens 

resonemang som följer i nästa kapitel. Jag hänvisar läsaren tillbaka till teoriavsnittet för en 

full beskrivning av varje princips innebörd.  

Princip 1 – om Skriften allena 
Principen om skriften allena uttrycks bland annat såhär:  

Hon har blivit infogad i ett större sammanhang, ett sammanhang och en gemenskap 

som sträcker sig bakåt genom historien ända till Jesus själv.63  

Det är Jesus själv som är den centrala figuren för dopets sammanhang. Martin Luther själv 

sägs ha uttryckt att Jesus är just ”Bibelns kärna och stjärna”. I ett annat doptal står det om att 

livets hopp är grundat i Jesu liv:  

Hoppet om att livet fortsätter, att Gud kan göra allting nytt, det handlar dopet också 

om. Varför tror vi det så säkert? Jo, för att Jesus dog men uppstod och fick livet 

igen. Vi vet att det kan finnas liv där det verkar kört.64  

Dopet handlar, enligt detta citat, om att symbolisera hoppet som uppenbarats i Jesus Kristus. 

Därför är det ett exempel på principen om skriften allena. Principen återfinns också i följande 

citat som handlar om att det är Jesus Kristus som kallar dopkandidaten:  

Ni kommer ihåg, vi pratade om det på dopsamtalet i ert kök, att det är Jesus som 

säger: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem och lär dem”. Det är Kristi 

uppdrag.65  

Citatet speglar att bibelordet är normativt för dopets motiv. I samma doptal står det också om 

varför man får vatten på huvudet: 
                                                
63 Doptal 1.  
64 Doptal 4.  
65 Doptal 5.  
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Det man gör med huvudet gäller för hela kroppen. Tre gånger, för Fadern, Sonen 

och Anden. Tre gånger, för att Jesus var tre dagar i dödsriket och uppstod sedan på 

den tredje dagen. Symboliskt har ni nu varit döda och sedan uppstått igen med Jesus 

Kristus.66 

Dopkandidaternas liv vävs här samman med Jesus död och uppståndelse genom dopet, vilket 

principen om skriften allena handlar om.   

I gudstjänstordning I återfinns många bibelord. Bland annat Evangeliet om Jesus och 

barnen, hämtat ur Markusevangeliets 10:e kapitel.67 Prästen kan sedan välja bland sex olika 

bibelperikop68 i gudstjänstordningen att läsa upp under dopet. I gudstjänstordning II återfinns 

inte Evangeliet om Jesus och barnen, men däremot samma sex bibelperikoper att välja 

mellan. Alla dessa bibeltexter signalerar att dopet hör tätt samman med skriften, vilket 

motiverar att principen aktualiseras här.  

Princip 2 – om människans gudsrelation 
Presentation av citat från doptal och gudstjänstordningar som på ett eller annat sätt uttrycker 

principen om människans gudsrelation. 

2.1 Simul peccator et iustus  

I ett av doptalen står det att det är i dopet som ”man vigs till att vara med i kampen mellan 

gott och ont. Och den pågår både utanför oss och i oss själva”69 (min kursivering). Här 

kommer den lutherska tanken om människan som simul till uttryck. Hon är en del av det goda 

samtidigt som hon gör sådant som är ont. Principen återfinns inte i övrigt objektsmaterial.  

2.2 Syndare 

Principen om människan som syndare beskrivs såhär i ett av doptalen:  

Jag tror att det kan vara en ganska skön känsla för ens egen familj, att det finns 

något som tar vid där man själv inte räcker till.70  

Citatet pekar på en brist hos människor att räcka till för varandra. Otillräcklighet att göra gott 

och rätt för ens medmänniskor är ett sätt att tolka begreppet syndare. 
                                                
66 Ibid.  
67 Den svenska kyrkohandboken del 1, 222. 
68 Den svenska kyrkohandboken del 1, 223-225.  
69 Doptal 7.  
70 Doptal 4.  
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I ett annat doptal går det att skönja en tanke om att människan oundvikligen kommer göra 

sådant i livet som betecknar henne som syndare:  

Det är nog ni som allra bäst kan ge henne den grundläggande tryggheten som 

kommer av att man vet sig vara älskad, vet sig stå nära någras hjärtan, både när man 

lyckas och misslyckas.71 

Det är när vi misslyckas som vi ”missar målet”. Det är en del av att vara människa att man 

ibland, då och då, misslyckas. Människan kan misslyckas i sina ambitioner, men också i 

relationer till andra människor och skapelsen. Det är vad synd handlar om.   

2.3 Arvsynd 

I ett av doptalen står det att ”när en människa kommer till världen, så föds hon in i ett 

sammanhang”. 72  Citatet sätter fingret på principen om att vi människor delar samma 

existentiella läge, att alla föds in i strukturer och ordningar. Redan vid födseln är alla 

människor del av många olika sammanhang. Ekonomiska, sociala och kulturella för att 

nämna några. Det är rimligt att tänka sig att dessa sammanhang präglas av både ont och gott. 

Därför menar jag att principen om arvsynd här blir aktuell. I ett annat doptal uttrycks 

principen om arvsynd på följande sätt, kopplat till Jesus ord (Matt 28:18):  

Ingen garanti för att det blir enkelt. Ingen garanti att skyddas från svårigheter. […] 

Så bad vi ju för henne nyss också, om att mörkret inte ska få makt.73  

Det är ingen självklarhet att det går bra i livet. Det finns ett ”mörker” som kan få makt. Även 

om talaren inte går in på vad detta ”mörker” innebär, så handlar det i alla fall om att undvika 

det. En tolkning av citatet är att livet är ambivalent; i texten uttrycks att man inte vet hur det 

går för någon, att det inte med säkerhet går att säga att allt kommer bli bra och lyckat. Vidare 

i samma doptal står det: ”Att vara människa är ju att ta ansvar. Att kunna välja. Och man dras 

åt olika håll, säkert även små prinssessor”.74 Alla människor, oavsett vilka vi är, delar det 

existentiella läge, som innebär att vi känner ambivalens inför tillvaron. Principen om 

arvsynden kommer till uttryck i ett av alternativen till dopgudstjänstens förbön: 

                                                
71 Doptal 7.  
72 Doptal 5.  
73 Doptal 6.  
74 Ibid.  
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Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande. Vi ber för dessa barn (NN) 

som du har tagit emot i dopet […] Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en 

farlig värld. Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter och skydda dem 

som dina barn i liv och död och evighet [sic].75  

Världen beskrivs här som farlig och att man kan gå vilse i den. I förbönen uttrycks en önskan 

om att dopkandidaten inte ska välja det som är bortvändhet från Gud. I förbönen ryms ett 

erkännande av livet som ambivalent, när det står att världen är farlig, och att människan 

behöver Guds hjälp på vägen. Detta motiverar att citatet uttrycker principen om arvsynd.   

2.4 Lag 

Ett av doptalen består inte av annat än korta fraser, men bland annat står det: ”Vårda varandra 

och vårda skapelsen”.76 Att göra just detta är att följa de lagar och regler som finns till för 

människors bästa. Människor vårdar varandra genom att behandla varandra med respekt och 

kärlek, vilket principen handlar om. I citatet uppmanas dopkandidaten till ett ansvar gentemot 

sin nästa. Likaså står det på ett annat ställe i samma doptal ”att tillsammans med Guds hjälp 

får göra skillnad i världen, men inte göra skillnad på människor” [sic].77 Lagen finns för att vi 

ska ha så goda förutsättningar som möjligt för att veta hur vi på bästa sätt tar hand om 

varandra. I ett annat doptal beskrivs innebörden av lagen såhär:  

Vi har uppdraget att försöka vara mot andra som vi vill att de ska vara mot oss. Det 

är ett stort uppdrag som gäller varje människa. Här ska inte vara jude eller grek, 

slav eller fri, man eller kvinna. Det är klart det här är ju en förebild hur Paulus 

tänker sig att så här blir det när alla hittar till Gud [sic].78  

Uppdraget är att följa Guds lag. Citatet uttrycker klart och tydligt gyllene regeln, som är en 

del av principen. I ett annat doptal är principen om lagen formulerad som en önskan:  

Må hon hitta sin väg så att hon kan leva i gemenskap och respekt, i förhållande till 

sina medmänniskor men också med omsorg om kommande generationer.79  

                                                
75 Den svenska kyrkohandboken del 1, 229.  
76 Doptal 2.  
77 Ibid.  
78 Doptal 6.  
79 Doptal 7.  
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Lagen är inte bara till för människor som lever nu, utan fokuserar också på kommande 

generationer. När dopkandidaten får dessa ord med sig i dopgudstjänsten, antyds indirekt en 

förväntan på hennes del i ansvaret för skapelsen och miljön för framtiden.  

2.5 Evangelium 

Principen om det glada budskapet kommer till uttryck på följande sätt i ett av doptalen:  

Nu kanske några av er tycker att det låter som att det här med dopet är något som 

avgränsar, som delar in i ett vi och dem. Men det är inte alls det jag vill säga eller så 

det behöver vara… För självaste grunden för dopet är friheten. […] Vi är fria – fria 

att vara dem vi är och fria att upptäcka den skatt Gud planterat i vårt inre.80   

Dopet vilar på frihetens grund, på en Gud som inte håller hennes misslyckanden och 

bortvändhet emot henne, utan vill ha gemenskap. Det är Guds evangelium. Likaså 

återkommer principen i psalm 791:s refräng, som återfinns i ett av doptalen: 

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din 

egen skull, för ingen annan är som du.81  

Inför Gud är vi alla värdefulla. Extra tydligt blir det i psalmstrofen: ”Gud Fader själv, han 

accepterar dig ändå och det kan du lita på”.82 I psalmen uttrycks ett befriande budskap om 

människans gudsrelation; att hon får vara precis som hon är. I ett annat doptal står det:   

Symboliskt har ni nu varit döda och sedan uppstått igen med Jesus Kristus. Nu finns 

han alltid med er vid er sida. Precis som han gjorde igår, men ännu mera idag, när 

ni är döpta.83  

Här uttrycks principen om evangelium i dess mest bibliska mening – det handlar om och är 

tack vare Jesus Kristus död och uppståndelse. I texten berättas om att dopkandidaten får del 

av Jesus Kristus liv och uppståndelse genom dophandlingen. Principen om evangelium 

kommer även till uttryck i ett annat doptal:  

Men om allt bara är rättvisa så går det lätt ner sig, för man minns så lätt andras 

oförrätter och tycker att man själv ville mer. Då är det viktigt att se att det finns en 

                                                
80 Doptal 1.  
81 Doptal 2.  
82 Ibid.  
83 Doptal 5.  
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kärlek som ges oss och hälls över oss hela tiden. Som gör att överhuvudtaget 

någonting fungerar och att man vågar lita på livet.84  

Det är inte människans, utan Guds egen förtjänst att livet finns. Livet är aldrig kört, även när 

det känns orättvist eller misslyckat. Guds nåd gör att livet fungerar. Det är ett glädjens 

budskap.  I ett annat doptal står det om Gud: ”Gud förlåter det vi vill ha förlåtet, inför Gud är 

vi inte belastade”.85 I detta citat uttrycks klart principens idé om att Gud befriar och upprättar 

människan från det som blivit fel eller misslyckat. Doptalet understryker också alla 

människors behov av Guds nåd: 

Vare sig om man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna – och vi kanske 

får tillägga: prinsessa eller plebej – får vi stå i bredd inför Gud, för vi behöver Guds 

hjälp och vi behöver Guds ledning och nåd, oavsett vilka vi är. Inför Gud får vi vårt 

värde, och det är i grunden lika.86  

Gud gör ingen skillnad på människor, för Gud ser alla människor på ett sätt som människor 

inte ser på varandra. Människors gränser och strukturer hindrar inte Gud från att se på varje 

människa som värdefull och viktig. Principen om evangelium gäller därför alla.  

I gudstjänstordning I och II återfinns principen om Guds evangelium bland annat i flera 

av de bibelstycken som är föreslagna vid dop. Ett exempel kan hämtas ur Romarbrevet:  

Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i 

ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty 

har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med 

honom genom att uppstå som han (Rom 6:4-5).87  

Det evangeliska budskapet är att dopet leder till evigt liv.   

2.6 Rättfärdiggörelse genom tro 

En aspekt av principen om rättfärdiggörelse genom tro, handlar om att Gud är en förlåtande 

och barmhärtig Gud. I ett av doptalen står det: 

Det är faktiskt är så att det är i Gud som vi lever och rör oss och är till. Gud är inte 

bara någon annanstans utan här. Och så är dopet liksom en förebild för livet. Det 

                                                
84 Doptal 6.  
85 Doptal 7.  
86 Ibid.  
87 Den svenska kyrkohandboken del 1, 224.  
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var inte mycket vatten här. Det var inte mycket jag kunde tvätta av. Men det är 

också bilden av dopet – att kunna tvätta av, att kunna få lämna bakom sig, att gå 

vidare, OM man vill lämna [sic].88  

Här handlar det om att människan inte blir skuldbelagd för sina synder, varken i detta liv eller 

vid den yttersta domen. Principen pekar på att det centrala i den lutherska uppfattningen om 

rättfärdiggörelse är själva tron. En människa kan inte få del av evigheten genom goda 

gärningar eller genom moraliskt tänkande eller handlande. Citatet återspeglar därför 

principen om att det är tron (på Gud) som räknas för att få förlåtelse. Genom dophandlingen 

påminns människan om hennes möjlighet till nya chanser, nya försök att leva på nytt, genom 

Guds förlåtelse.  

I de inledande orden till gudstjänstordning I står det: 

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

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

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

som skall döpas [sic].89  

I gudstjänstordning II finns samma citat, men med sista meningen utbytt mot: ”Detta gör han 

nu med er, som har begärt att bli döpta”.90 Betoningen på därför är central. Gemenskap med 

Gud är beroende av att Gud sände sin son. Det är på det viset som människorna blir 

rättfärdiggjorda och kan leva i gemenskap med Gud. I båda gudstjänstordningarna kommer 

principen också till uttryck i en av de valbara dopbönerna: 

[…] Sänd ditt ord och din Ande, så att de som nu skall döpas i detta vatten blir 

renade från syndens skuld. Föd dem till ett nytt liv i Kristus och förena dem med ditt 

folk. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen [sic].91   

I dopet renas människan från syndens skuld tack vare tron på Jesus Kristus. Så blir hon också 

rättfärdiggjord och kan leva i förening med Gud.  

Princip 3 – om dopets dimensioner 
I ett av doptalen står det:  
                                                
88 Doptal 7.  
89 Den svenska kyrkohandboken del 1, 221.  
90 Ibid, 232.  
91 Ibid, 225, 235.  
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Dopets teologi kan man diskutera i nätter och dagar (vilket man också har gjort i 

kyrkans historia) men jag tror inte att det är vår uppgift att utröna alla dopets olika 

bottnar och dimensioner här och nu [sic].92  

Prästen till doptal 1 medger explicit att dopet har en mängd dimensioner, vilket i sig är en 

bekräftelse på hur mångbottnat dopet är, både som ritual och i teologin.  

3.1 Löfte 

Principen om att en av dopets dimensioner handlar om ett löfte, återfinns i följande citat:  

Och så är det också med dopet – för alltid vill Gud tala om för NN att hon duger 

som hon är. För alltid vill Gud visa NN att hon kan vända sig till Gud, växa och 

utvecklas. För alltid vill Gud tala om för NN att de två hör ihop.93 

Texten beskriver hur Gud, genom dopet, lovar dopkandidaten att finnas med henne genom 

livet och ända in i evigheten. Det löftet handlar principen om. Även i följande citat, ur ett 

annat doptal, ges uttryck åt principen om Guds löfte att vara närvarande både nu och i 

framtiden: 

Men ytterst är det inte ni som bär, ytterst är det Gud som bär. Gud som är kärlekens 

källa. Det är kärleken som bär, och det är Gud.94  

Citatet ger uttryck för konstaterandet att det är Gud som bär. Människan får vila i och lita på 

löftet om att Gud bär henne genom livet. Detta ligger i linje med principen om dopet som ett 

löfte. I ytterligare ett av doptalen står det om att Gud finns med dopkandidaten: 

Det säger vi i varje dop till just den som döps: lita på orden ”Jag är med dig alla 

dagar till tidens slut”! Det har vi sagt till henne för att hon ska veta att där finns 

också ett hjärta som alltid slår för henne vare sig det går bra eller dåligt.95  

För Gud spelar det ingen roll vare sig det går bra eller dålig för en människa i livet. Guds 

kärlek består ändå. I samma doptal förmedlas vidare om dopet som löfte om hopp och nåd: 

”Må hon få en god start i livet. Och må hon få upptäcka att Gud vill hjälpa henne med det”.96 

                                                
92 Doptal 1.  
93 Ibid.  
94 Doptal 6.  
95 Doptal 7.  
96 Ibid.  
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Gud vacklar inte, utan finns för den människa som söker Gud, vilket denna princip handlar 

om.  

3.2 Kallelse  

I ett av doptalen beskrivs dopet som en påminnelse om Guds kallelse till relation: 

Men i Guds ögon är människan mer än det hon presterar eftersom var människa är 

skapad till Guds egen avbild; vi hör ihop! Och var människa är helig och fridlyst. 

Det vill dopet påminna oss om, NN i framtiden då hon tvivlar på sig själv och oss 

som är här idag då vi får uppleva NN:s dop [sic].97  

Dopkandidaten får påminnas om sin mest grundläggande kallelse i livet; att leva i relation till 

sin Skapare som ständigt älskar och längtar efter varje människa. Hon är ju Guds avbild. I ett 

annat doptal står det ”att vi duger som vi är, att vi är kallade till olika uppgifter”.98 Även i 

psalm 791, som är en del av det doptalet, går kallelsetemat som en röd tråd (se citat från s. 

19). Principen uttrycks även i ett annat doptal: 

Och visst är det en hjälp att utgå ifrån att hela världen, alla människor, oavsett tro, 

bärs av Gud och Gud upprätthåller livet för alltihop. Då ska vi försöka detsamma. 

Det handlar om att upprätthålla människovärdet.99  

Det här citatet uttrycker människans kallelse att vara en positiv medskapare till Gud i världen. 

Det är också i linje med principen om dopets kallelse. Kallelsen till relation med Gud sker 

också genom att människan verkar för det som är gott. Dopet som kallelse uttrycks också 

såhär:  

Nu är NN vigd – nej, säger ni, hon har ju inte gift sig, och inte har hon blivit 

prästvigd heller. Men den grundläggande vigningen i vår kyrkotradition, det är 

dopet. Man vigs till att vara med i kampen mellan gott och ont. […] Att vara med 

och lägga till lite på det godas sida.100  

Gud kallar dopkandidaten att vara en del av sammanhang och liv som bygger och håller 

samman det som är gott. Dopkandidaten blir genom dopet vigd in i det allmänna prästadömet 

och kallad till att vara en kristen medmänniska, vilket speglar principen om kallelsen.  

                                                
97 Doptal 1.  
98 Doptal 2.  
99 Doptal 6.  
100 Doptal 7.  
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I gudstjänstordning I och II står det under momentet Befrielsebön: 

Tag emot korset tecken (på din + panna, på din + mun och på ditt + hjärta). Jesus 

Kristus, den korsfäste och uppståndne, kallar dig att vara hans lärjunge. Amen.101  

I dopet kallas dopkandidaten till lärjungaskap, vilket handlar om att följa Jesus exempel 

genom livet och möta sina medmänniskor och skapelsen på samma sätt som skriften vittnar 

om att han gjorde.  

3.3 Gåva 

Principen om dopet som gåva återfinns i följande citat: ”NN vet inte om vad hon är med på. 

Ändå så sades några viktig ord för henne att leva på nu”. 102  I citatet uttrycks att 

dopkandidaten tar emot dopet som en gåva av nåd. Det krävs ingenting av dopkandidaten för 

att få del av dopet, vilket blir extra tydligt när dopkandidaten är ett litet barn. I en annan del 

av talet står det:  

”Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte”, sa Jesus. Det kan man ju ibland 

tycka är konstigt: ska de inte få välja själva? Men det är ju också så att det som 

man, som förälder håller högt och som man har sett är till hjälp, det vill man ge 

barnen. Vare sig det är bordskick, tro eller artighet [sic].103  

En dimension är att dopkandidaten får ta emot dopet som en gåva från Gud, genom 

föräldrarnas vilja att dopet ska äga rum. Att låta döpa sitt barn kan också handla om att 

föräldrarna vill ge dopet som gåva till sitt barn.    

Princip 4 – om dopets giltighet 
Presentation av citat från doptal och gudstjänstordningar, där principen om dopets giltighet på 

ett eller annat sätt belyses.  

4.1 Sakrament 

Dopet är en av kyrkans sakramentshandlingar, (prästens) ord tillsammans med vatten gör det 

giltigt. I ett doptal står det såhär:  

                                                
101 Den svenska kyrkohandboken del 1, 221, 233.  
102 Doptal 6.  
103 Ibid.  
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Ibland pratar man om dopet som en slags hemlig vattenstämpel och det är kanske 

inte så konstigt eftersom vattenstämpeln ofta står för äkthet. Men stämpeln står inte 

bara för äkthet utan är också evig och går inte att tvätta bort.104 

Här understryks det att vatten har en bärande del i dophandlingen. Även i andra doptal 

återkommer tanken på dopet som en vattenstämpel, vilket belyser den sakramentala aspekten 

av principen. I de båda gudstjänstordningarnas andra alternativ till dopbön framträder en 

sakramental dopsyn: 

Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk, som är förenat med 

dig i Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa och 

ger dem som här skall döpas del i din Sons segerrika död och uppståndelse.105  

Gud närvarar genom Anden när ordet och vattnet förenas, vilket den här principen handlar 

om.  

4.2 Tron allena 

Centralt för luthersk teologi är att det är tron som är central för människans gudsrelation, och 

inte hennes gärningar. Tron är också något som växer hela livet. I ett av doptalen står det: 

En frihet som handlar om att dopet är något som NN i framtiden får fundera över, 

reflektera kring och växa i.106  

Dopet är en frihet som inbjuder dopkandidaten till växande och ökande mognad i sin 

gudsrelation. Det är trons väg. I ett annat doptal beskrivs dopklänningen som en symbol för 

tillväxt och mognad: 

NN har en dopklänning på sig. Den är vit med rosa band och alldeles för stor. Men 

det finns ju en mening med det. Hon får växa i dräkten och när hon så småningom 

skall konfirmeras så bär hon en dräkt som passar.107 

I citatet ges uttryck för att människan alltid växer. Trots att det inte explicit står att detta är en 

symbolisk bild för att hon också ska växa i tro, så skulle texten kunna syfta till det, fastän det 

är lite slarvigt uttryckt. Principen återfinns också i ett annat doptal: 

                                                
104 Doptal 1.  
105 Den svenska kyrkohandboken del 1, 226, 235. 
106 Doptal 1.  
107 Doptal 3.  
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Hon kommer inte minnas det här. Men ni kommer att be med henne och ni kommer 

att berätta för henne om vad det här handlar om. För det är något av det allra 

viktigaste i vår tid att man hittar en grund att stå på och det erbjuder dopet.108  

I citatet sägs just det som principen handlar om; att det lilla barnet inte självt behöver ta 

ställning till dopet. Hon avkrävs inte någon tro eller prestation där och då, men erkänns 

däremot ha förmågan att i framtiden leva i sitt dop, i tillit till Gud.  

I gudstjänstordning I står det att prästen kan säga följande till föräldrar och faddrar: 

Kära kristna. Genom dopet har era barn blivit upptagna i Kristi kyrka. Det är nu er 

uppgift som föräldrar (och faddrar) att vara förebilder och förebedjare för dem och 

tillsammans med församlingen leda dem på trons väg genom livet.109  

Det är tron som lyfts fram som det centrala i detta citat. Trons väg, inte gärningarnas eller 

prestationernas väg, utan trons väg. Principen om tron allena handlar just om detta.  

  

                                                
108 Doptal 6.  
109 Den svenska kyrkohandboken del 1, 228.  
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Sammanställning av analysens resultat i helhet 
Här följer en sammanställning av i vilka doptal och gudstjänstordningar som respektive 

princip återfinns. Av utrymmesskäl har inte varje exempel av en princip återgetts i citat under 

analysdelen, men samtliga principer som har hittats i objektsmaterialet presenteras nedan. 

 

 Princip 1 Princip 2 Princip 3 Princip 4 

Doptal 1 1 2.5 3, 3.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.2 

Doptal 2 1 2.4, 2.5 3.1, 3.2   

Doptal 3 1   4.2?  

Doptal 4 1 2.2 3.1, 3.2  

Doptal 5 1 2.3, 2.5  3.1 4.1, 4.2  

Doptal 6 1 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 

3.1, 3.2, 3.3 4.2 

Doptal 7 1 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

3.1, 3.2  

Dopgudstjänst I 1 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6 

3.1, 3.2  4.1, 4.2  

Dopgudstjänst II 1 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6  

3.1, 3.2 4.1 
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3. Diskussion 
Den innehållsliga idéanalysen i det föregående kapitlet leder nu vidare till en diskussion om 

de slutsatser som objektsmaterialet tillåter. Det går inte att dra några generella slutsatser om 

det svenskkyrkliga dopet eftersom urvalet är för litet, vilket jag inledningsvis skrev om i 

materialavsnittet. Men det går att säga något om detta specifika objektsmaterial.  

Analysen har visat att allt objektsmaterial innehåller minst en av de lutherska principerna. 

Därför skulle jag kunna hävda att både doptalen och gudstjänstordningarna, på ett eller annat 

sätt, är lutherska utifrån min teoribildning. Men det är motiverat att gå djupare i analysen och 

reflektera över: Vilka principer är frekventa och vilka är mindre frekventa? Hur förhåller sig 

Ärkebiskopens doptal till de övriga doptalen och gudstjänstordningarna? Finns det något som 

särskiljer sig i analysen? 

Den innehållsliga idéanalysen visar att det är Ärkebiskopens doptal till prinsessorna 

Estelle och Leonore samt gudstjänstordningarna som innehåller flest principer. Min slutsats 

är att Svenska kyrkans främsta representant vid tillfället, Ärkebiskop Anders Wejryd, hade 

god förmåga att tolka och formulera teologi som står rotad i den lutherska traditionen. Det 

går också att konstatera att den officiella teologin som förkunnades vid prinsessdopen inte 

väjer för att beskriva hela spektrumet av den lutherska människosynen, även människans 

mörkare sidor. De övriga doptalen är mer försiktiga med att beskriva människan som syndare 

eller att lagen kräver något av henne. I jämförelse med de andra doptalen, visar 

Ärkebiskopens doptal på en större samstämmighet med teologin som kommer till uttryck i 

gudstjänstordningarna. Slutsatsen är att den officiella teologin som förkunnades vid 

prinsessdopen är trogen den lutherska bekännelsen, så som den återfinns i min teoribildning, i 

högre utsträckning än övrigt objektsmaterial.   

Av de övriga doptalen är det ett doptal som sticker ut från mängden på så vis att det också 

innehåller många av de lutherska principerna och erbjuder läsaren en rik tolkning av luthersk 

teologi. Ett annat doptal sticker ut ur mängden eftersom det enbart innehöll två principer, 

Skriften allena och möjligtvis Tron allena, beroende på hur man tolkar texten (se citat i 

analysen, s. 25). En förklaring till det kan vara att prästen upplever att doptalet är ett 

överflödigt moment i gudstjänsten. En annan förklaring kan vara att prästen inte sympatiserar 

med de lutherska principerna, så som de beskrivits i min teoribildning, därför betonas de inte. 

Ytterligare en anledning skulle kunna vara att prästen inte är välförankrad och tydlig i sin 
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teologi. Allt detta är bara teorier, som min valda metod inte kan ge svar på. Det krävs vidare 

forskning för att kunna besvara detta fullt ut, vilket bäst skulle kunna göras genom en 

intervjustudie eller genom att arbeta med en funktionell idéanalys som metod.  

I uppsatsen ställs inledningsvis frågan om doptalet upplevs som överflödigt. Den valda 

metoden tillåter inget svar på den frågan, utan det är en osäkerhet som kvarstår. Däremot vill 

jag uppmärksamma att analysen har synliggjort doptalet som ett gott komplement till 

gudstjänstordningarna. Jag förordar ett genomarbetat doptal, eftersom det berikar och 

tydliggör de lutherska principer som redan finns i gudstjänstordningarna. Detta är 

Ärkebiskopens båda doptal goda exempel på.  

Minst frekventa principer  

De principer som minst frekvent har funnits i objektsmaterial är: simul peccator et iustus, 

syndare, rättfärdiggörelse genom tro samt dopet som gåva. Allra minst frekvent har 

principen om människan som simul peccator et iustus och principen om människan som 

syndare varit. Principerna finns nästan inte alls med i doptalen, med undantag för 

Ärkebiskopens tal, utan återfinns främst i gudstjänstordningarna. Jag menar att det finns 

några möjliga förklaringar till detta. En förklaring skulle kunna vara att det är svårt att se på 

ett litet barn i enlighet med hur Grantén menar; att barn är människor fast minde.110 Istället 

hänger uppfattningen om att barn föds som helt oskyldiga kvar i den kollektiva 

föreställningen, även hos de präster som inte uttrycker principerna om människan som simul 

och syndare. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att innehållet i 

gudstjänstordningen redan beskriver barnets syndfullhet i principen om arvsynden, därför 

upplevs det inte nödvändigt att berätta mer om det i doptalet. En tredje förklaring skulle 

kunna vara att doptalet hålls efter dophandlingen, vilket skulle leda till att gudstjänsten skiftar 

fokus från dopets karaktär som ”rening” eller ”förlåtelse” till att betona glädjen att få höra 

samman i dopet och välkomnandet av en ny medlem. Personligen tror jag att det kan vara en 

kombination av alla tre delar. Den innehållsliga idéanalysen lämnar tyvärr inget klart svar på 

frågan. Slutsatsen jag drar utifrån analysen är att den lutherska människosynen inte i någon 

vidare utsträckning betonas i objektsmaterialet.  

Jag överraskas lite över att analysen visar att den lutherska principen om dopet som gåva 

inte återfinns i särskilt stor utsträckning. I min teoribildning om denna princip menar jag 

                                                
110 Grantén, 187. 
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nämligen att tanken om Guds nåd delvis återfinns. En reflektion som väcks hos mig, men 

som jag inte kan ge ett rimligt svar till i den här uppsatsen, är om det är svårt att tala om nåd i 

svenskkyrkliga sammanhang? Vad beror detta på i sådana fall?  

Frekventa principer 

Arvsynd, Sakrament, Lag och Tron allena är principer som förekommer frekvent i 

objektsmaterialet. Anmärkningsvärt i detta är att principen om arvsynd är frekvent (i kontrast 

mot principerna om människan som simul och syndare och principen om lagen, som inte är 

det). Objektsmaterialet innehåller beskrivningar av det ambivalenta, potentiellt farliga eller 

svåra som något som ligger utanför människan. Sociala, samhälleliga strukturer och 

omvärlden beskylls för att vara ambivalenta. Dessa egenskaper tillskrivs inte i lika hög grad 

dopkandidaten själv. Detta förstärker min uppfattning om att det är svårt att tala om 

dopkandidatens egen inneboende ambivalens. Att en liten människa, barn eller ungdom, 

också gör sådant som blir fel eller skadar andra, betonas inte i någon vidare utsträckning i 

materialet.  

Den sakramentala synen av dopet förekommer frekvent i objektsmaterialet. Oftast 

återkom bilden av dopet som en vattenstämpel, något som inte går att tvätta bort. Precis som i 

citatet av Luther som jag har återgett på framsidans insida; ”På min tro kan jag tvivla, men 

inte på mitt dop”, ger den sakramentala principen uttryck för att dopkandidaten inte behöver 

betvivla sitt dops giltighet.  

I drygt hälften av allt objektsmaterial hittades principen om tron allena. För egen del 

hade jag på förhand trott att den här principen skulle vara mer frekvent i objektsmaterialet, 

men så visade sig inte vara fallet.  

Mest frekventa principer 

De principer som förekommit flest gånger i objektsmaterialet är följande: Skriften allena, 

Evangelium, Löfte och Kallelse. En intressant notering är att samtliga principer är av 

optimistisk karaktär. Inom ramen för den här uppsatsen förefaller det svenskkyrkliga dopet 

till största del vara präglat av glädje och hoppfullhet.  

Den enda princip som återkom i allt objektsmaterial var principen om Skriften allena. Det 

skulle kunna vara en indikation på att teoribildningen kring Skriften allena var för 

opreciserad eller irrelevant för att ta med den principen i analysen. Men jag vidhåller, med 

stöd i litteraturen för min teoribildning, att Skriften allena är ett av de mest grundläggande 
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särdragen för luthersk teologi. Därför känns det ändå angeläget att ha med en sådan princip. 

Slutsatsen är att det höga frekvenstalet bekräftar att objektsmaterialet är väl grundat i sitt 

lutherska arv, där Bibelns auktoritet står högt i kurs.  

Kallelsemotivet i dopet är mycket frekvent i både doptal och gudstjänstordningarna. Jag 

drar slutsatsen att det svenskkyrkliga dopet, inom ramen för den här uppsatsen, vill betona 

den luterska idén om det allmänna prästadömet och att Gud kallar varje dopkandidat till 

relation genom dopet.  

Principen om Evangelium går hand i hand med principen om Skriften allena, på så vis att 

det är ett befriande och hoppingivande budskap som beskrivs i objektsmaterialet, där dessa 

principer återfinns. Bibeln och evangeliet om Jesus Kristus tolkas och brukas på ett för 

dopkandidaten uppbyggande och stärkande sätt.  

Analysen visar att allt objektmaterial, förutom ett doptal, innehåller principen om dopet 

som ett löfte. Det svenskkyrkliga dopet handlar alltså till stor del om att ge uttryck för att 

Gud, i dophandlingen, lovar att vara med dopkandidaten. Med detta inte sagt att Gud sviker 

de icke-döpta, men att dopet i sig vill manifestera löftet om Guds närvaro hos varje människa.  

  



 32 

4. Sammanfattning 
Jag har gjort en innehållslig idéanalys av svenskkyrkliga doptal och gudstjänstordningar, i 

syfte att besvara frågan om objektsmaterialet uttrycker lutherska principer och i sådana fall på 

vilka sätt. För att kunna svara på huvudfrågan har först delfrågan, om vad lutherska principer 

är för något, besvarats. Principerna har definierats med hjälp av tre nutida teologer; Carl. E 

Braaten, Anna Karin Hammar och Eva-Lotta Grantén. Analysen visade att allt 

objektsmaterial innehåller en eller flera principer. I diskussionen följde fördjupade 

reflektioner kring analysens mönster och konklusioner.   

En intressant framtida forskningsuppgift som har aktualiserats under arbetet är att 

undersöka och jämföra de lutherska principer, som jag har funnit i 1986 års 

gudstjänstordningar för dop, med motsvarande gudstjänstordningar i det nya handboksförslag 

som nu arbetas fram. Hur korrelerar de med varandra? Det vore också intressant att 

undersöka huruvida lutherska principer kommer till uttryck i det nya handboksförslaget. 

Ytterligare en intressant forskningsuppgift vore att genomföra undersökningar och intervjuer 

av präster om deras uppfattningar och hantering av doptal, som ett sätt att undersöka de 

teorier som framförts i diskussionen och under materialavsnittet. Då skulle det också vara 

angeläget att få till ett mer representativt urval än vad jag har lyckats med.  

Utifrån arbetet med den här uppsatsen ser jag att Svenska kyrkan står inför en del 

utmaningar. Det behövs en förnyad och öppen dialog kring ord som nåd, synd, 

rättfärdiggörelse m.fl. Samtal bör föras mellan kyrkans medlemmar och anställda, liksom 

med samhället i övrigt, kring hur kyrkans språk ska bli mera tillgängligt och begripligt idag. 

Med Anna Karin Hammars och Eva-Lotta Granténs arbeten, som två exempel på början av 

ett sådant arbete, finns det god grund för fortsatta samtal kring dopets innebörd.  

En annan implikation jag ser är att dopet fortsätter att bli mer svårtolkat och irrelevant för 

många, ju längre bort från kunskapen om Bibelns berättelser som samhället rör sig i den 

pågående sekulariseringsprocessen. Konsekvensen blir inte bara att medborgare ”förlorar” de 

kristna berättelserna, den bidrar också till att ritualens ställning, såsom dopet, försvagas. Här 

efterlyser jag mer forskning och debatt om ritualens ställning i människors liv. Frågan om 

doptalet upplevs överflödigt, kvarstår. Svaret måste sökas utanför ramen för den här 

uppsatsen. En annan begränsning för uppsatsen är att mitt metodval inte har tillåtit några 

fördjupande följdfrågor till de präster som lämnat ifrån sig doptal.  
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Bilaga 1: Mejl om förfrågan 
Hej! 
Jag heter Emelie Björling och jag studerar religionsvetenskap vid Uppsala Universitet. Under 
våren 2015 ska jag skriva min kandidatuppsats inom ämnesområdet Systematisk teologi, med 
handledning av Ulrika Svalfors, universitetslektor i systematisk teologi. Jag har valt att 
fokusera på svenskkyrkliga doptal och Luthers dopteologi. Av den anledningen kontaktar jag 
nu dig, som ett led i min materialinsamling, med förhoppning om att kunna få tillgång till 
svenskkyrkliga prästers doptal (för barn). 
Min urvalsprocess är en utmaning i sig, så i detta inledningsskede kontaktar jag präster i både 
stads- och landsortsförsamlingar över hela riket. 
Är du själv inte intresserad av att bidra med ett doptal får du gärna mejla denna förfrågan 
vidare till en annan ämbetskollega. 
Min avsikt är att behandla doptalen på ett forskningsetiskt korrekt sätt där din anonymitet 
värnas. Utöver själva doptalet önskar jag få information om prästens kön, ålder, 
stiftstillhörighet samt datum för när doptalet använts. 
 
För att bidra till min studie, klicka på länken nedan och fyll i önskad information senast 28 
februari. 
http://goo.gl/forms/SxYQ2Zrii8  

 

Förhoppningsvis kommer min uppsats att bidra med ny kunskap om svenskkyrklig 
dopteologi i relation till Martin Luther! 
Vid eventuella frågor, kontakta mig gärna.  
Stort tack på förhand för din eventuella medverkan! 
Allt gott, 
  
Emelie Björling 
Teologistuderande vid Uppsala Universitet 
 

  



 

Bilaga 2: Dopgudstjänst I ur 1986 års kyrkohandbok (för barn).  
Psalm  
Inledningsord  
P: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.  
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.  
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, 
för att rädda oss från det onda.  
Genom dopet föder han oss till nytt liv, 
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.  
Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.  
 
Tackbön  
P: Låt oss bedja. 
Gud, vi tackar dig för våra barn. 
Tack för gåvan du har gett 
och förtroendet du har visat oss. 
Ge oss ömhet, fasthet och lugn. 
Hjälp oss att ge din kärlek vidare 
till de barn som vi har fått ansvar för. 
I Jesu namn. 
F: Amen. 
 
eller 
 
P: Gud, vi tackar dig för dessa barn 
Välsigna dem som bär ansvar för barnen (-föräldrar, faddrar och vänner). 
Fyll dem med din kärlek, 
så att de kan ge ömhet och trygghet. 
Hjälp oss alla att leva så med varandra 
att vi tillsammans får glädjas över dopets gåva.  
F: Amen.  
 
Evangeliet om Jesus och barnen  
P: Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen.  
Folk kom till Jesus med barn 
för att han skulle röra ved dem. 
Men lärjungarna visade bort dem.  
När Jesus såg det blev han förargad och sade: 
”Låt barnen komma hit till mig 
och hindra dem inte: 
Guds rike tillhör sådana som de. 
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike  
som ett barn kommer aldrig dit in.”  
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem 
och välsignade dem. (Mark 10:13-16)  
 



 

Prästen kan säga dessa eller liknande ord:  
Så vill vi göra med dessa barn, 
som vi nämner vid namn.  
 
Befrielsebön  
P: Vilket namn har ni gett ert barn? 
En av föräldrarna svarar: NN. 
 
P (kan läsas under handpåläggning):  
Gud, du som ensam räddar från allt ont, befria NN från mörkrets makt, 
skriv hans namn i Livets bok 
och bevara honom i ditt ljus, 
nu och alltid. 
 
Tag emot korsets tecken 
på din + panna 
på din + mun 
och på ditt + hjärta 
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,  
kallar dig att vara hans lärjunge. Amen.  
 
Bibelläsning  
P: Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron: 
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn  
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.  
Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20) 
 
P: Låt oss också lyssna till… 
 
Petrus talade till folket och sade:  
Omvänd er och låt er alla döpas 
i Jesu Kristi namn, 
så att ni får förlåtelse för era synder. 
Då får ni den heliga anden som gåva. (Apg 2:38) 
 
eller 
 
Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.  
Och när Paulus lade sina händer på dem,  
kom den heliga anden över dem. 
(Apg 19:5) 
 
eller 
 
Genom dopet har vi dött 



 

och blivit begravda med Kristus 
för att också vi skall leva i ett nytt liv,  
så som Kristus uppväcktes från de döda  
genom Faderns härlighet. 
Ty har vi blivit ett med honom 
genom att dö som han, skall vi också bli  
förenade med honom genom att uppstå som han. 
(Rom 6:4-5) 
 
eller 
 
Är ni döpta in i Kristus, 
har ni också iklätt er Kristus. 
Nu är ingen längre jude eller grek,  
slav eller fri, man eller kvinna.  
Alla är ni ett i Kristus Jesus.  
(Gal 3:27-28)  
 
eller  
 
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara,  
räddade han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar,  
utan därför att han är barmhärtig –  
och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar  
genom den heliga anden.  
(Tit 3:4-5) 
 
Doptal  
Psalm  
Dopbön  
P: Låt oss bedja: 
Gud, vår Fader, vi tackar dig 
för att du i dopets källa 
låter det vatten strömma fram som ger världen liv.  
Sänd ditt ord och din Ande, 
så att de som nu skall döpas i detta vatten 
blir renade från syndens skuld. 
Föd dem till ett nytt liv i Kristus 
och förena dem med ditt folk. 
För vår Herres Jesu Kristi skull.  
F: Amen.  
 
eller  
 
P: Himmelske Fader,  
du som skapar genom vatten och Ande ett folk,  
som är förenat med dig i Jesus Kristus. 



 

Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa 
och ger dem som här skall döpas  
del i din Sons segerrika död och uppståndelse.  
För vår Herres Jesu Kristi skull. 
F: Amen. 
 
Trosbekännelsen  
 
Prästen kan fråga barnets föräldrar: 
P: Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro  
och leva med församlingen i Kristi gemenskap?  
Föräldrarna svarar: Ja.  
 
Dophandlingen  
Dophandlingen med vattenösning och bön utföres i en följd för varje barn. Prästen gjuter 
dopvattnet tre gånger över barnets huvud och säger: 
 
P: NN, jag döper dig 
i Faderns 
och Sonens 
och den helige Andes namn. 
 
Handpåläggning på barnets huvud av prästen.  
P: Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande, 
och hjälp honom att dag för dag 
leva i sitt dop. 
 
Välkomnande och överlämnande av dopljus  
Prästen lyfter upp barnet.  
P: Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.  
NN, Vi välkomnar dig i Guds familj 
och tar emot dig med kärlek och förväntan. 
Tag emot detta ljus.  
Det är en påminnelse om Jesus som sade: 
Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. 
 
Kära kristna. 
Genom dopet har ert barn blivit upptaget i Kristi kyrka. 
Det är nu er uppgift som föräldrar (och faddrar)  
att vara förebilder och förebedjare för dem 
och tillsammans med församlingen leda dem på trons väg genom livet.  
 
Förbön  
P: Låt oss bedja. 
P: Barmhärtige Gud och Fader, 
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje. 



 

Därför ber vi till dig för dessa barn. 
Låt dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.  
Ge dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder. 
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop 
prägla hela livet, 
så att vi all växer till och mognar i vår tro 
och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig. 
F: Amen. 
 
eller 
 
P: Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande. 
Vi ber dig för dessa barn 
som du har tagit emot i dopet. 
Hjälp oss att i glädje och förtröstan 
ge dem trygghet och närhet. 
Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld. 
Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter 
och skydda dem som dina barn i liv och död och evighet. 
F: Amen. 
 
Herrens bön (Vår Fader) 
Välsignelsen 
Psalm  
Sändningsord  
P: Gå i frid och tjäna Herren med glädje.  
 
  



 

Bilaga 3: Dopgudstjänst II ur 1986 års kyrkohandbok (för unga och 

vuxna) 
Psalm  
Inledningsord  
P: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.  
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.  
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, 
för att rädda oss från det onda.  
Genom dopet föder han oss till nytt liv, 
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.  
Detta gör han nu med er, som har begärt att bli döpta.  
 
Befrielsebön  
P: Vilket är ditt namn? 
Dopkandidaten svarar: NN. 
 
P (kan läsas under handpåläggning):  
Gud, du som ensam räddar från allt ont,  
befria NN från mörkrets makt, 
skriv hans namn i Livets bok 
och bevara honom i ditt ljus, 
nu och alltid. 
 
Tag emot korsets tecken 
på din + panna 
på din + mun 
och på ditt + hjärta 
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,  
kallar dig att vara hans lärjunge. Amen.  
 
Bibelläsning  
P: Låt oss lyssna till Jesu ord om dopet och tron: 
Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn  
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.  
Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20) 
 
P: Låt oss också lyssna till… 
 
Petrus talade till folket och sade:  
Omvänd er och låt er alla döpas 
i Jesu Kristi namn, 
så att ni får förlåtelse för era synder. 
Då får ni den heliga anden som gåva.  



 

(Apg 2:38) 
 
eller 
 
Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.  
Och när Paulus lade sina händer på dem,  
kom den heliga anden över dem. 
(Apg 19:5) 
 
eller 
 
Genom dopet har vi dött 
och blivit begravda med Kristus 
för att också vi skall leva i ett nytt liv,  
så som Kristus uppväcktes från de döda  
genom Faderns härlighet. 
Ty har vi blivit ett med honom 
genom att dö som han, 
skall vi också bli förenade med honom  
genom att uppstå som han. 
(Rom 6:4-5) 
 
eller 
 
Är ni döpta in i Kristus, 
har ni också iklätt er Kristus. 
Nu är ingen längre jude eller grek,  
slav eller fri, man eller kvinna.  
Alla är ni ett i Kristus Jesus.  
(Gal 3:27-28)  
 
eller  
 
När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna  
blev uppenbara, räddade han oss -  
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar,  
utan därför att han är barmhärtig –  
och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar  
genom den heliga anden.  
(Tit 3:4-5) 
 
Doptal  
Psalm  
Dopbön  
Vatten hälls i dopfunten, om inte detta har skett tidigare. 
P: Låt oss bedja: 
Gud, vår Fader, vi tackar dig 



 

för att du i dopets källa 
låter det vatten strömma fram som ger världen liv.  
Sänd ditt ord och din Ande, 
så att de som nu skall döpas i detta vatten 
blir renade från syndens skuld. 
Föd dem till ett nytt liv i Kristus 
och förena dem med ditt folk. 
För vår Herres Jesu Kristi skull.  
F: Amen.  
 
eller  
 
P: Himmelske Fader, du som skapar genom vatten och Ande ett folk,  
som är förenat med dig i Jesus Kristus. 
Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa 
och ger dem som här skall döpas  
del i din Sons segerrika död och uppståndelse.  
För vår Herres Jesu Kristi skull. 
F: Amen. 
 
Trosbekännelsen  
Dophandlingen  
Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över dopkandidatens huvud och säger: 
P: NN, jag döper dig 
i Faderns 
och Sonens 
och den helige Andes namn. 
 
Prästen lägger handen på dopkandidatens huvud och fortsätter:  
P: Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande, 
och hjälp honom att dag för dag 
leva i sitt dop. 
 
Välkomnande och överlämnande av dopljus  
P: NN, Vi välkomnar dig i Guds familj 
och tar emot dig med kärlek och förväntan. 
Tag emot detta ljus.  
Det är en påminnelse om Jesus som sade: 
Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret  
utan ha livets ljus. 
 
Förbön  
P: Låt oss bedja. 
Fader, vi tackar dig som leder oss från mörkret till ljuset i ditt rike.  
Vi ber till dig för dem, som genom dopet upptagits i din kyrka.  
Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter.  



 

Ge dem styrka och mod genom ordet och sakramenten.  
Möte dem i bönen och hjälp dem att fullgöra de uppgifter,  
som du kallar dem att utföra.  
Fader, vi tillhör dig i liv och död och i all evighet.  
I Jesu namn.  
F: Amen.  
 
Herrens bön (Vår Fader) 
Välsignelsen  
Psalm  
Sändningsord  
P: Gå̊ i frid och tjäna Herren med glädje. 


