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Kapitel 1. Inledning 

Det finns många nattvardssyner inom kristendomen, och även om man inom de flesta kristna 

trossamfund är överens om att det finns en speciell närvaro av Kristus i nattvarden skiljer sig 

synerna åt om exakt hur, var och när Kristus är närvarande. Ett av dessa samfund är Svenska 

kyrkan: en kyrka som i sin grund är evangelisk-luthersk, men som samtidigt är bärare av ett 

brett och komplicerat teologiskt arv och som inrymmer många idétraditioner. Detta gäller inte 

minst i Luleå stift. Som Sveriges geografiskt sett största stift täcker Luleå stift ca en tredjedel av 

Sveriges yta. Denna del av Sverige har en mångfacetterad och många gånger inte helt okompli-

cerad historia, inte minst när det gäller religiöst tänkande. Den teologiska utvecklingen i norra 

Sverige är starkt präglad av både Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) och Laestadianismen, 

vilka är två av de största inomkyrkliga väckelserörelserna i landet och som båda har sitt ur-

sprung i Norr- och Västerbotten. På grund av denna komplexa historia och geografiska storhet 

är det inte osannolikt att det förekommer vissa skillnader i Luleå stifts prästers nattvardsteolo-

gier, både på ett teoretiskt och på ett praktiskt plan. 

 

Sett i ett stort perspektiv har nattvarden traditionellt haft en särskild ställning i de allra flesta 

kristna fromhetstraditioner och som sådan har den agerat både kyrkosplittrande och kyrko-

enande. Även om det främst var läran om rättfärdiggörelsen som var grunden för splittringen 

mellan den romersk-katolska kyrkan och Luther, var också den katolska kyrkans vägran att er-

känna Luthers nattvardsteologi en stor markör för att ogiltigförklara hela den reformatoriska 

rörelsen. Men att dela nattvardsgemenskap med andra kyrkor och konfessioner kan också mar-

kera teologisk, ecklesiologisk och, inte minst, andlig enhet. Det är med rätta som nattvarden 

ofta har refererats till som ”enhetens sakrament”, även om den uppenbarligen också använts i 

omvända kyrkopolitiska syften. Med det sagt är en persons nattvardsteologi ofta central för 

dennes kyrkosyn. Hur man ser på kyrkan - dess väsen, dess roll och dess uppgift - kan åt-

minstone till viss del härledas till hur man ser på nattvarden. Därför kan en undersökning av 

prästers nattvardsteologi också, till viss del, visa på rådande ecklesiologiska strömningar. 
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1.1 Problemformulering och arbetsfrågor 

Vilka olika nattvardssyner och praktiker finns hos aktiva präster i Luleå stift, och hur kan 

dessa förstås och förklaras ecklesiologiskt? 

Jag kommer arbeta med följande arbetsfrågor: 

1. Vilka olika nattvardssyner finns representerade bland präster i Luleå stift? 

2. Vilka är prästers i Luleå stifts nattvardspraktiker i gudstjänsten? 

3. Vilka är prästers i Luleå stifts nattvardspraktiker efter avslutad mässa? 

4. Hur kan man förstå och förklara de representerade nattvardsteologierna ecklesiologiskt? 

Min förhoppning är att dessa frågor ska hjälpa mig analysera och tolka de olika nattvardssyner 

och nattvardspraktiker som förekommer i Luleå stift. Denna uppsats bygger till stor del på en 

enkätundersökning där alla präster som innehar församlingstjänst i Luleå stift och har sina e-

postadresser listade på en församlings hemsida haft möjlighet att delta. De första tre arbetsfrå-

gorna utgår från varsin del av denna enkät. Denna uppdelning är i första hand gjord för över-

siktlighetens skull, men tanken är också att enkätens första och mer teoretiska del ska kunna 

agera fondvägg mot enkätens två avslutande och mer praktiskt orienterade delar. Förhopp-

ningen är att jag sedan, med den sista arbetsfrågans hjälp, ska kunna tolka och analysera det 

material som framkommer i enkätsvaren ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Att jag med hjälp av 

den sista arbetsfrågan alltså gör ett försök att förstå vad resultatet säger om prästernas kyrkosyn, 

och vad det kan tänkas innebära för Svenska kyrkan och Luleå stift.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en fördjupad förståelse för synen på nattvarden inom 

Svenska kyrkan, med speciellt hänseende till Luleå stift. Genom att tolka och analysera det som 

framkommer av prästernas svar på enkäten är min förhoppning att förtydliga hur prästers syn 

på nattvarden ser ut idag, och hur det hänger ihop med den svenska kyrkans nattvardsteolo-

giska historia. Min ambition är att detta ska vara av relevans för en kyrklig självreflektion och 

att det ska öppna upp för vidare diskussion i ämnet. 
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1.3 Avgränsningar 

Det direkta objektet för min undersökning är präster vigda i Svenska kyrkans ordning som in-

nehar en församlingstjänst i Luleå stift. Detta urval är dock begränsat till de som har en e-post-

adress listad under kontaktuppgifterna till någon församling i Luleå stift. Utöver det material 

som jag hämtat från dessa präster studerar jag också litteratur som berör den teologiska utveckl-

ingen i Svenska kyrkan i allmänhet och Luleå stift i synnerhet, sedan reformationen till idag. 

Min undersökning sker inom akademiska ramar med Svenska kyrkan som studieobjekt. Min 

undersökning har fokus på både nattvardens teologi och dess praktik. Det handlar alltså både 

om sättet på vilket man resonerar teoretiskt kring nattvardens teologi och hur det manifesteras 

i, under och efter mässan.  

 

1.4 Teori och metod 

Till min hjälp för att, inom ramen för denna uppsats, kunna analysera rådande nattvardsteolo-

gier hos aktiva präster i Luleå stift kommer jag formulera fyra olika nattvardsteologiska ideal-

typer. Dessa kan förklaras som generaliserade modeller för olika kristna inriktningars tradit-

ionella nattvardsteologier och de kommer fungera som den fond gentemot vilken jag relaterar 

Luleå stifts prästers nattvardssyn. De olika idealtyperna framställer jag från historiska källor om 

olika synsätt på nattvarden som jag ser som typiska för en viss syn och för ett visst förhållnings-

sätt till nattvarden. En nattvardsteologisk idealtyp är alltså en sammanställning av vad jag anser 

vara de viktigaste dogmatiska uttrycken inom en given trossammanslutning. Till denna uppsats 

har jag utkristalliserat en romersk-katolsk idealtyp, en luthersk, en calvinistisk och en zwingli-

ansk. Flera av dessa idealtyper har samma syn i vissa frågor och vissa av dem är mer lika 

varandra än andra, men som helhet betraktat anser jag det vara en fruktbar uppdelning - inte 

minst baserat på det inflytande de teologiska strömningar som ligger till grund för dessa ideal-

typer har och har haft på nattvardsteologin i Svenska kyrkan. Med det sagt är det viktigt att 

poängtera att meningen med dessa idealtyper inte är att tillskriva enskilda präster en viss kon-

fessionstillhörighet, utan att försöka visa på tendentiella skillnader (teologiska influenser, om 

man så vill) i nattvardssynen och nattvardspraktiken hos aktiva präster i Luleå stift. Samma 
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präst kan i vissa frågor påminna om flera idealtyper samtidigt, och i vissa frågor ingen alls. På 

grund av denna uppsats begränsade omfång och de flesta idealtypernas teologiska komplexitet 

kanske inte heller varje fråga och dess korresponderande svarsalternativ inrymmer hela bilden 

av en viss idealtyp. Detta kan få följden att analysen i vissa frågor enbart tar hänsyn till en viss 

aspekt av varje idealtyp. När detta är fallet är det dock min målsättning att i största möjliga mån 

redogöra för och problematisera detta. 

 

Formulerandet av dessa idealtyper föregick formulerandet av den enkät som prästerna i Luleå 

stift fick möjlighet att besvara och målsättningen var att enkätens svarsalternativ i så stor ut-

sträckning som möjligt skulle korrelera med någon eller några av idealtypernas syn i frågan. 

Det är värt att nämna att samma svarsalternativ ibland korrelerar med flera idealtyper, och att 

vissa svarsalternativ ibland inte korrelerar med någon idealtyp.1 Ibland kan dessutom flera 

svarsalternativ korrelera med samma idealtyp, då varje idealtyps teologiska komplexitet ibland 

tillåter flera sätt att svara på varje enskild fråga. Även om formulerandet av nattvardsteologiska 

idealtyper per automatik innebär en viss grad av teologisk förenkling har min ambition varit att 

i så hög grad som möjligt ge utrymme för teologisk komplexitet. Och eftersom målsättningen 

som sagt inte varit att kategoriskt placera prästerna i specifika konfessionstillhörigheter anser 

jag att detta förhållningssätt tjänar syftet att visa på generella teologiska influenser på ett till-

fredsställande sätt. Men det innebär också att analysen av enkätsvaren kommer vara ett knivigt 

arbete som kräver stor fingertoppskänsla. Exempelvis kan en calvinistisk nattvardssyn ha vissa 

katolska drag i sin sakramentala syn på nattvarden när det gäller Kristi närvaro i mässan. Men 

förhoppningen är ändå att enkätens frågor och svarsalternativ ska vara formulerade på ett så-

dant sätt att denna balansgång ska vara både genomförbar och givande. Vad gäller själva ideal-

typerna kommer dessa presenteras utförligare i kapitel 2.  

 

                                                           
1 Detta beror oftast på fall där ett svarsalternativ finns med i egenskap av att det är en praktik som förekommer 
inom Svenska kyrkan, men saknar koppling till någon av dessa fyra idealtyper. 
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För att få fram ett underlag för nattvardssynen hos prästerna i Luleå stift använder jag mig som 

sagt av en enkätundersökning; en empirisk kvantitativ undersökning där alla präster som 

innehar församlingstjänst inom Luleå stift (och har sin e-postadress listad på en 

församlingshemsida) har haft möjlighet att delta. Dessa svar kommer sedan att jämföras och 

analyseras i relation till de fyra nattvardsteologiska idealtyper som jag har utkristalliserat till 

denna uppsats. En kvalitativ metod med exempelvis djupanalyser hade inte kunnat ge samma 

breda översyn av prästers i Luleå stift nattvardssyn. Den kvantitativa enkätmetod jag valt går i 

linje med den översiktsbild jag ämnar ge av den nattvardsteologiska utvecklingen i Sverige och 

Luleå stift. Nackdelen med valet av studiemetod är att eventuella orsaker, resonemang och 

bevekelsegrunder till enskilda prästers enkätsvar blir svårare att analysera, då de som 

informanter inte ges möjlighet att kommentera sina val. Det bör också nämnas att jag fått mail 

av två präster som i efterhand känt sig nödgade att kommentera ett av sina val. Detta kommer 

jag redogöra för senare i uppsatsen. 

 

Enkäten är utformad med flervalsalternativ, där informanten oftast bara haft möjlighet att välja 

ett svarsalternativ. Dessa svarsalternativ är som sagt tänkta att i så hög grad som möjligt korre-

spondera starkast med någon eller några av de fyra nattvardsteologiska idealtyperna som jag 

formulerat.  När sedan prästernas svar sammanställs och analyseras är förhoppningen att jag 

ska kunna teckna en bild över dels de olika nattvardsteologiska influenser som återfinns hos 

prästerna i Luleå stift och dels vad detta kan tänkas säga om dessa prästers ecklesiologi. Enkä-

tens frågor varierar, där vissa är öppna och vissa slutna. Det förekommer också följdfrågor som 

bara blir tillgängliga för de informanter som svarat på ett visst sätt på en specifik fråga. Ett ex-

empel på detta kan vara att en informant som svarat att ingenting händer med brödet och vinet 

under konsekrationen inte får några följdfrågor på detta, medan en person som svarat att den 

tror att något speciellt händer med brödet och vinet får mer specifika frågor, som exempelvis 

när en sådan förändring kan tänkas ske. 
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Frågorna utgår från tre huvudkategorier, vilka är 1) nattvardsteologi, 2) nattvardspraktik i guds-

tjänsten och 3) hanteringen av gåvorna efter avslutad mässa. Inom varje kategori är frågorna 

utvalda dels utifrån traditionella nattvardsteologiska dikotomier (som exempelvis vad som hän-

der med brödet och vinet vid konsekrationen), dels utifrån nattvardspraktiker som saknar tydlig 

klassificering inom de nattvardsteologiska idealtyper denna undersökning vilar på, men som 

förekommer i Luleå stift. Syftet med detta metodval är att försöka ge en så mångfacetterad bild 

som möjligt av prästernas nattvardssyner, för att sedan kunna jämföra2 dessa med de av mig på 

förhand fastställda nattvardsteologiska idealtyperna.  

 

Enkäten skickades ut med ett följebrev3 som beskriver uppsatsens syfte och målsättning, men 

som också innehåller en konfidentialitetsförsäkran. Jag har tagit del av och förhållit mig till Ve-

tenskapsrådet krav och rekommendationer4 i utförandet av min studie, både vad gäller inform-

ationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav. För att exempelvis kunna 

säkerställa att deltagandet i denna undersökning är konfidentiellt har jag valt att inte ställa några 

frågor om informantens kön, ålder, anställningsort eller hur länge hen varit prästvigd. Inklude-

randet av sådan data hade kunnat vara intressant för vidare och mer detaljerade jämförelser, 

men jag gjorde bedömningen att svarsfrekvensen och deras sanningshalt skulle riskera bli li-

dande om jag inte kunde garantera denna konfidentialitet. Prästers nattvardssyner har tradit-

ionellt sett varit ett hett och ibland kyrkosplittrande ämne, så för enkätsvarens autenticitet och 

svarsfrekvens har jag alltså valt att exkludera all form av identifierande frågor. Varje enskild 

präst har per epost erhållit en unik länk till enkäten, vilket gör att jag kan garantera enkätmateri-

alets integritet i fråga om exempelvis dubbelsvar. Det gör också att jag kan känna mig tämligen 

säker på att bara de personer som ämnats få tillgång till enkäten har medverkat i den (förutsatt 

                                                           
2 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen 
(Lund: Studentlitteratur, 1996), 195. 
3 Se bilaga 1. 
4 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (accessed Januari 13, 2017). 
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att ingen av de mottagande prästerna har vidarebefordrat länken till någon annan som fått delta 

i dennes ställe). 

 

När jag presenterar det material jag samlat in från prästerna i Luleå stift har jag av utrymmesskäl 

behövt göra ett urval gällande vilka frågor som behandlas i uppsatsen. Detta urval har skett 

utifrån hur intressant jag har bedömt svarsfördelningen har varit utifrån denna uppsats premis-

ser. Alla frågor och dess svarsfördelning finns dock för den nyfikne i bilaga 3. 

 

1.5 Urval 

Detta är som sagt en undersökning av nattvardssynen hos präster i Luleå stift. Därför har en-

kätunderlagets population begränsats till präster vigda i Svenska kyrkans ordning som innehar 

en församlingstjänst i det geografiska område som utgör Luleå stift. E-postadresser till samtliga 

präster är hämtade via varje församlings hemsida. Eventuella präster som saknas på dessa sidor 

har inte nåtts av enkäten. Inte heller de präster som står listade men av olika anledningar inte 

har befunnit sig på arbetsplatsen under enkätens aktiva två veckor har kunnat delta. Totalt sett 

var det 190 präster som nåddes av enkäten, varav 110 personer valde att delta. Av dessa har dock 

9 personer påbörjat enkäten men av olika anledningar inte fullföljt den. Dessa räknas ändå in i 

materialet i de frågor de svarat på. Antalet deltagande präster blir således 110 stycken, vilket 

motsvarar 57,89 %. Resultaten av denna undersökning bör därför ses och läsas i ljuset av detta, 

nämligen att det endast är representativt för lite mer än hälften av prästerna som innehar för-

samlingstjänst i Luleå stift.  

 

1.6 Material 

Till min hjälp för att formulera de olika nattvardsteologiska idealtyperna har jag, när det gäller 

den romersk-katolska kyrkan, huvudsakligen deras grundläggande skrifter vad gäller kyrkliga 



8 
 

lagar och dess användande i Code of Canon Law och Katolska kyrkans katekes. Min huvudlitte-

ratur för att formulera den lutherska idealtypen är de lutherska bekännelseskrifterna i Svenska 

Kyrkans bekännelseskrifter (2005). Alla dessa är primärkällor där författarna tar ställning i sak-

frågor gällande deras tro och lära, vilket gör de till goda källor när det kommer till deras tankar 

om nattvardens teologi och praktik. För att komplettera dessa primärkällor kommer jag även 

använda mig av mer tolkande och analyserande litteratur som den konfessionelle lutheranen 

Bengt Hägglunds Teologins historia: en dogmhistorisk översikt (2003). Hans verk använder jag 

framförallt i mitt arbete med den lutherska idealtypen, medan den evangeliske lutheranen 

Frank C. Senns magnum opus Christian Liturgy - Catholic and Evangelical (1997) innehåller en 

gedigen genomgång av den liturgiska utvecklingen inom både den lutherska och den reformerta 

traditionen. På grund av detta omsorgsfulla arbete har han visat sig ovärderlig när det kommer 

till formulerandet av både de calvinistiska och zwinglianska idealtyperna. Utöver dessa använ-

der jag också litteratur av mer handbokskaraktär, som Carl Henrik Martlings Liturgik: en intro-

duktion (1996), Eric W. Gritsches bok A history of Lutheranism (2002) och Bernhard Lohses 

Martin Luther’s theology (2011). 

När jag sedan övergår till att ge en schematisk överblick över Svenska kyrkans och Luleå stifts 

liturgiska utveckling från reformationen och framåt använder jag mig främst av Rune Klingerts 

prästmötesavhandling för Luleå stift Liturgin som bekännelse (1989) och tidigare nämnda Bengt 

Hägglunds Traktat om liturgin i den svenska kyrkan (2000). De båda författarna skiljer sig åt 

både på ett teologiskt och liturgiskt plan, då Klingert har starkare allmänkyrkliga drag än 

Hägglunds mer konfessionellt lutherska. Som komplement till dessa använder jag mig också av 

Martin Linds artikel Söndagens mässa ur ett pastoralteologiskt perspektiv (1994). Att använda 

dessa som källor för den liturgiska utvecklingen ger en intressant dynamik och bra överblick 

över de inomkyrkliga strider och stridsfrågor som förekommit. Till min hjälp kommer jag även 

här använda böcker av mer handbokskaraktär. Dessa erbjuder förutom en övergripande över-

blick över de förändringar som skett i Sverige också detaljinsyn i vad de olika nattvardsteolo-

giska paradigmen bestått av. 

 



9 
 

1.7 Begreppsförklaring och ordlista 

Med termen nattvardssyn menar jag sättet på vilket en som individ resonerar teoretiskt kring 

nattvardens teologi, medan termen nattvardspraktik syftar till hur detta manifesteras på ett 

praktiskt sett i, under och efter mässan. Termen nattvardsteologi används som ett 

samlingsnamn för dessa. 

 

Nattvardsteologiska idealtyper syftar till ett teologiskt och praktiskt ramverk vad gäller  

nattvardens innehåll, betydelse och form. Dessa idealtyper definieras närmare i kapitel 2. 

 

Med begreppen katolsk och katolska kyrkan är det romersk-katolska kyrkan som avses, om 

inget annat framgår. 

 

Orden mässa och nattvard kommer i denna uppsats användas som varandras synonymer. 

 

Med den person som celebrerar mässan avses den som läser instiftelseorden.  

 

Epikles åsyftar en bön om Andens närvaro i nattvarden, exempelvis i brödet och vinet (kon-

sekrationsepikles) eller i den samlade församlingen (kommunionsepikles). 

 

Corporale är namnet på den duk som ibland används i nattvardsfirande, där bland annat kal-

ken och patén (brödfatet) står. 
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1.8 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i form av ett inledningskapitel, följt av ett kapitel där jag redovisar de 

nattvardsteologiska idealtyper jag formulerat för denna uppsats. Efter det kommer ett bak-

grundskapitel där jag redogör för den nattvardsteologiska utvecklingen i Svenska kyrkan. De 

efterföljande fyra kapitlen utgår från problemformuleringen och de arbetsfrågor den genererat, 

där kapitel 4, 5 och 6 utgår från uppsatsens första tre arbetsfrågor medan kapitel 7 och 8 utgår 

från den fjärde arbetsfrågan. Efter det följer ett kapitel med uppsatsens slutsatser.  

 

Det första kapitlet inleder uppsatsen med att ge en kort bakgrundsbeskrivning och presentera 

problemformulering, frågeställningar och uppsatsens syfte. Vidare följer en beskrivning av upp-

satsens avgränsningar, teori- och metodval samt en materialbeskrivning. I andra kapitlet redo-

visas de fyra nattvardsteologiska idealtyper jag formulerat för denna uppsats. Varje idealtyps 

delkapitel innehåller dels en genomgång av idealtypens teologi och liturgi, dels en systematisk 

sammanställning av varje idealtyps nattvardsteologi. Kapitel 3 är ett bakgrundskapitel med syfte 

att åskådliggöra de olika idealtypernas inverkan på den nattvardsteologiska utvecklingen i 

Svenska kyrkan, medan kapitel 4 är uppsatsens första diskussionskapitel. Det utgår från enkä-

tens del 1 och redogör för de nattvardssyner som blivit synliga i enkätmaterialet.  Kapitel 5 utgår 

från enkätens del 2 och redogör för hur prästerna i Luleå stift svarat att de beter sig och resone-

rar under pågående mässa och kapitel 6 utgår från enkätens del 3. Där redogörs för de sätt som 

prästerna i Luleå stift hanterar nattvardsgåvorna efter avslutad mässa. I kapitel 7 belyser jag med 

extra noggrannhet ett antal av de enkätfrågor som redovisats i de tidigare kapitlen. Dels reson-

eras det kring varför prästerna i vissa av dessa frågor så tydligt verkar uppvisa influenser från 

specifika idealtyper. Dels redogörs det för vad som verkar vara ett antal diskrepanser mellan de 

deltagande prästernas nattvardssyn och nattvardspraktik, samt vad dessa diskrepanser kan tän-

kas bero på. I kapitel 8 avhandlas ett antal nattvardsteologiska tendenser som framkommit i 

enkätmaterialet vilka saknar stöd i någon av de fyra nattvardsteologiska idealtyperna som denna 

undersökning vilar på. Avslutningsvis återkopplas det till uppsatsens problemformulering i ka-

pitel 9, och undersökningens slutsatser redovisas.  
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Kapitel 2. Nattvardsteologiska idealtyper 

 

De fyra nattvardsteologiska idealtyper som jag ska redogöra för i detta kapitel bygger på  

historiska källor om olika synsätt på nattvarden som jag ser som typiska för en viss syn och för 

ett visst förhållningssätt. En nattvardsteologisk idealtyp är alltså en sammanställning av vad jag 

anser vara de viktigaste dogmatiska uttrycken inom en given trossammanslutning. På grund av 

denna uppsats omfång och de flesta idealtypernas teologiska komplexitet är varenda en av dessa 

idealtyper mycket mer utförlig än vad som ges uttryck för här, men en viss mån av förenklingar 

är som sagt oundviklig. Dessutom hör det till modellbyggandets natur att ramarna inte kan 

bågna för mycket innan de sprängs. I detta kapitel kommer jag därför på ett överskådligt sätt 

beskriva vad jag anser vara de viktigaste nattvardsteologiska markörerna inom varje idealtyp. 

Varje delkapitel avslutas med en sammanfattning av varje idealtyp uppdelad i samma tre delar 

som enkäten är, nämligen 1) nattvardsteologi, 2) nattvardspraktik i gudstjänsten och 3) hante-

ring av gåvorna efter avslutad mässa. 

 

2.1 Romersk-katolsk idealtyp 

En av de viktigaste aspekterna i den romersk-katolska idealtypen är transsubstantiationsläran. 

Alltså tanken att nattvardens gåvor - brödet och vinet - ersätts av Kristi kropp och blod i och 

med läsandet av instiftelseorden.5 Med ”ersätts” menas att brödets yttre egenskaper bibehålls 

(det ser alltså fortfarande ut som bröd och vin), medan de inre egenskaperna byts ut till Kristi 

kropp och blod.6 Såhär tänker man sig: ett bröd har en mängd egenskaper vilka vi kan uppfatta 

med våra sinnen. Exempelvis har brödet en lukt, en konsistens, en färg och en smak. Men de 

här egenskaperna karaktäriserar inte brödet som sådant. Ett bröd kan ju exempelvis lukta pol-

kagris men fortfarande vara ett bröd. Dessa egenskaper utgör alltså inte själva brödets väsen, 

utan är bara brödets yttre egenskaper (accidenser). Och bakom dessa yttre accidenser gömmer 

sig ett osynligt ”brödväsen” - ett slags brödsubstans - som har de ovan nämnda egenskaperna 

                                                           
5 Bo Nylund, Teologi genom seklerna, (Uppsala: Uppsala universitet, 1999), 40. 
6 Nylund, 40. 
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och som alltså utgör själva brödet. Så när prästen läser instiftelseorden tänker man sig att den 

levande Jesus träder in i brödväsendets plats och byter ut den inre substansen medan brödets 

yttre accidenser kvarstår.7 Denna förvandling tänker man sig är permanent och upphör inte 

efter avslutad mässa.8 

 

I ovanstående stycke synliggörs även två andra viktiga beståndsdelar i den romersk-katolska 

idealtypen. Nämligen instiftelseordens betydelse och prästens roll. Vad gäller det senare är det 

tydligt att det enbart är män vigda till prästtjänst som kan leda mässa, då prästen genom vig-

ningen får sin character indelebilis - sin outplånliga karaktär.9 Det innebär ett outplånligt gu-

domligt vattenmärke på människans odödliga själ, vilket ges vid dop, konfirmation och even-

tuell prästvigning. Detta sista vattenmärke för med sig att den prästvigde lyfts upp på en annan 

nivå än lekfolket och axlar en medlarställning mellan människa och Gud. En medlarställning 

som påminner om Kristi egen ställning som medlare och som i första hand utövas i och med 

nattvarden.10 Inom den romersk-katolska idealtypen tänker man sig nattvarden som ett förny-

ande av Kristi offer när han dog för människorna och deras synd.11 Instiftelseorden är som sagt 

också viktiga inom denna idealtyp, då det är dessa som initierar förvandlingen från bröd och 

vin till kropp och blod.12 Epikleser är en naturlig del av den katolska liturgin, men de har inte 

samma ställning som inom den ortodoxa kyrkan där epiklesen anses vara en nödvändighet för 

konsekrationen.13 

 

                                                           
7 Nylund, 40. 
8 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1357”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P41.HTM (accessed December 25, 2016). 
9 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1121”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P31.HTM (accessed December 25, 2016). 
10 Tarald Rasmussen och Einar Thomasson, Kristendomen: En historisk introduktion (Skellefteå: Artos, 2007), 
175. 
11 Rasmussen och Thomassen, 175. 
12 Robert E. Taft, “Mass Without the Consecration? The Historic Agreement on the Eucharist between the Catho-
lic Church and the Assyrian Church of the East” Pontifical Oriental Institute no. 63 (2001): 23. 
13 Karl-Gunnar Ellverson, 122. 
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Inom den romersk-katolska idealtypen anser man även att det enbart är personer som är döpta 

som har rätt att ta emot nattvarden.14 Det finns också ett krav på att personer som är medvetna 

om att de har begått en grov synd måste be om och ta emot Herrens förlåtelse innan de kan ta 

emot nattvarden.15 Vidare måste nattvardsbrödet enligt denna idealtyp vara av vete och det 

måste vara färskt.16 Vinet, i sin tur, måste vara vin av druvsaft och färgen spelar ingen roll.17 

Överblivet konsekrerat bröd ska sparas i sakramentskåp, men åtminstone ett konsekrerat bröd 

finnas tillgängligt för kyrkobesökares sakramentala tillbedjan.18 Överblivet konsekrerat vin ska 

enligt denna idealtyp drickas upp eller hällas ut i vigd jord, då det fortfarande anses vara Kristi 

kropp och blod. 

 

2.1.1 Sammanfattning av den romersk-katolska idealtypen 

1) Nattvardsteologi 

Brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod i samband med läsandet av instiftelseor-

den, och denna förvandling är permanent.19 För att få ta emot nattvarden ska man vara döpt, 

konfirmerad och biktad.20 Brödet som används ska vara färskt, ojäst och bakat av vetemjöl.21 

                                                           
14 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 912,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P39.HTM (accessed December 25, 2016). 
15 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 916,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P39.HTM (accessed December 25, 2016). 
16 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 924, § 2,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3A.HTM (accessed December 25, 2016). 
17 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 924, § 3,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3A.HTM (accessed December 25, 2016). 
18 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 942,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3C.HTM (accessed December 25, 2016). 
19 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 899, § 1,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P37.HTM (accessed December 25, 2016). 
20 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 916,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P39.HTM (accessed December 25, 2016). 
21 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 924, § 2,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3A.HTM (accessed December 25, 2016). 
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Vinet ska vara vin av druvsaft.22 Bara präster kan konsekrera gåvorna,23 och epikleserna är en 

viktig del av nattvardsbönen men inte nödvändiga för nattvardens instiftande.24 

 
2) Nattvardspraktik i gudstjänsten  

Elevationen är en naturlig del av mässans liturgi25 och enbart döpta har rätt att ta del av 

nattvardsbordet.26 

 

3) Hantering av gåvorna efter avslutad mässa 

Eftersom det konsekrerade brödet och vinet är Kristi kropp och blod blir det aldrig aktuellt med 

någon form av omkonsekration av gåvorna. Istället ska allt överblivet bröd utom ett sparas i ett 

sakramentskåp.27 Det sista brödet ska sparas synligt för att erbjuda församlingen möjlighet till 

sakramental tillbedjan.28 Vinet ska drickas upp eller hällas ut i vigd jord. 

 

2.2 Luthersk idealtyp 

Den lutherska reformationen var dogmatisk, inte liturgisk.29 I den mån reformationen med-

förde förändringar i den medeltida mässans ordning var de motiverade av att liturgin uttryckte 

teologiska tankar som var främmande för Luther.30 Hans huvudkritik mot den katolska mässan 

var att den innehöll tillskott som han ansåg fördunklade evangeliet, då han ansåg att liturgins 

                                                           
22 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 924, § 3,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3A.HTM (accessed December 25, 2016). 
23 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 900, § 1,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P38.HTM (accessed December 25, 2016). 
24 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1353”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P40.HTM (accessed December 25, 2016). 
25 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1350”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P40.HTM (accessed December 25, 2016). 
26 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 912,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P39.HTM (accessed December 25, 2016). 
27 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 938,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3C.HTM (accessed December 25, 2016). 
28 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 937,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3C.HTM (accessed December 25, 2016). 
29 Carl Henrik Martling, Liturgik: en introduktion (Stockholm: Verbum, 2006), 97. 
30 Martling, 97. 
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utformning var underordnad att evangeliet blev rent och klart förkunnat.31 Av stor vikt för Mar-

tin Luthers nattvardssyn var den bibliska berättelsen om dess instiftande. Det är en fråga om 

Kristi testamente till lärjungarna, vilket innehåller en gåva - syndernas förlåtelse.32 Luther tog 

visserligen avstånd från den romerska förståelsen att nattvarden innebär en offerhandling; att 

nattvarden är en prästerlig upprepning av Kristi fullkomliga offer. Istället tänkte sig Luther natt-

varden som ett tillfälle för människan att bära fram sina egna kroppar som ett offer till Gud. 

Men han tänkte också att det är ett offer i den mening att Jesus - som människans förespråkare 

i himmelen - offrar sig för människorna inför Gud.33 Han ansåg att mässan är en åskådlig för-

kunnelse av Kristi frälsningshandling.34 Luther tänkte sig i likhet med den romersk-katolska 

kyrkan att nattvarden innebär en reell Kristusnärvaro.35 Men till skillnad från den romersk-

katolska kyrkan menade inte Luther att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod, 

utan Kristi kropp och blod förenas med brödet och vinet. Att det handlar om Kristi kroppsliga 

närvaro som något som sker i, med och under brödet och vinet.36  

 

Inom den lutherska traditionen har epiklesen traditionellt sett haft ännu lägre ställning än inom 

den katolska då Luther menade att andens närvaro i Ordet var så fundamental att instiftelseor-

den räckte - att det är onödigt att prästen även nedkallar den Helige Ande specifikt då detta 

redan sker i och med instiftelseorden.37 Det är enligt Luther viktigt att personen som konsekre-

rar gåvorna läser instiftelseorden, då det är dessa som påbjuder denna förening.38 Det är först 

när Ordet kommer till som nattvarden blir ett sakrament enligt Luther.39 Det är enligt Luther 

inte heller nödvändigt för nattvardens giltighet att en person ber om och tar emot syndernas 

                                                           
31 Martling, 98. 
32 Martling, 98. 
33 Bengt Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt (Göteborg: Församlingsförlaget, 2003), 216. 
34 Nylund, 52. 
35 Hägglund, ”Teologins historia: en dogmhistorisk översikt,” 219. 
36 Hägglund, ”Teologins historia: en dogmhistorisk översikt,” 219. 
37 Frank C. Senn, Christian Liturgy: Catholic and Evangelical (Minneapolis: Fortress Press, 1997), 79. 
38 Svenska kyrkans bekännelseskrifter (Stockholm: Verbum (2005), 634 
39 Hägglund, ”Teologins historia: en dogmhistorisk översikt,” 219. 
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förlåtelse innan denne tar emot nattvarden, men det är önskvärt då detta i likhet med nattvar-

den utgör ett gyllene tillfälle för ett personligt möte med Kristus.40 Vidare avvisar de Lutherska 

bekännelseskrifterna det romersk-katolska bruket av sakramental tillbedjan.41 Luther poängte-

rade att gåvorna bara är sakrament under mässan, och alltså återgår till bröd och vin efter av-

slutad mässa.42 Vad gäller nattvardsbrödets ingredienser och vinets färg har Luther inte uttalat 

sig specifikt i frågan, och därför är det svårt att dra några slutsatser om hans ställningstagande 

i frågan. Det enda man kan resonera kring är att i andra frågor där han inte höll med den ka-

tolska kyrkan framgår det ofta med all önskvärd tydlighet, så det är inte helt orimligt att Luther 

ställde samma krav som den romersk-katolska.   

 

2.2.1 Sammanfattning av den lutherska idealtypen 

1) Nattvardsteologi 

Inom den lutherska idealtypen tänker man sig att brödet och vinet förenas med Kristi kropp 

vid läsningen av instiftelseorden43 och att denna förening upphör efter avslutad mässa.44 En 

omkonsekration av gåvorna är däremot inte nödvändig vid exempelvis en sjukkommunion, 

förutsatt att det är en förlängd mässa som firas.45 Inom denna idealtyp ska det som regel vara 

en präst som är celebrant.46 Vidare har bara de som är döpta tillträde till nattvardsbordet.47 

Den som tar emot nattvarden behöver inte bikta sig eller be om syndernas förlåtelse innan, 

men det är fördelaktigt om den åtminstone hört förlåtelseordet.48  I denna idealtyp finns inga 

specifikationer om vilken sorts bröd eller vin som bör användas men man tänker sig att Kris-

tus är närvarande i gåvorna från instiftelseorden till mässans slut.49 Epikleserna kan vara en 

                                                           
40 Eric W. Gritsch, A history of Lutheranism (Minneapolis: Fortress Press, 2010), 45. 
41 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 631 
42 Ellverson, 142. 
43 Gritsch, 103. 
44 Ellverson, 142. 
45 Ellverson, 175. 
46 Bernard Lohse, Martin Luther’s theology (Minneapolis: Fortress Press, 2011), 287. 
47 Gritsch, 103. 
48 Gritsch, 45. 
49 Gritsch, 103. 
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del av mässans liturgi men de är inte nödvändiga för dess giltighet.50 

 

2) Nattvardspraktik i gudstjänsten  

Inom den lutherska idealtypen är elevationen inte ett måste, men väl ett accepterat bruk. Kom-

mer det fram en odöpt person till nattvarden är det principiellt så att dopet är det medlemskrav 

som ger tillgång till nattvardsbordet.51 

 

3) Hantering av gåvorna efter avslutad mässa 

Eftersom gåvorna upphör vara sakrament efter avslutad mässa finns ingen anledning att spara 

vare sig bröd eller vin,52 annat än om de sparas till exempelvis en sjukkommunion.53 Inte heller 

blir sakramental tillbedjan ett fruktbart bruk. 

 

2.3 Calvinistisk idealtyp 

Calvin skilde sig markant från den romersk-katolska traditionen och från Luther i avsaknandet 

av realpresens i nattvarden, då han istället talade om spiritualpresens.54 Calvin menade att även 

om Gud visserligen är allestädes närvarande, så måste Jesus - den människoblivne - vara bunden 

till den begränsning som hör människan till. Om Kristus har ingått en oskiljaktig förening med 

människonaturen måste han nu befinna sig i himlen, och kan således inte vara innesluten i den 

jordiska materia som utgör bröd och vin.55 Det Calvin istället tänkte sig, är att Kristi Ande, som 

är Guds egna gränslösa Ande, kommer till de troende i nattvarden.56 Genom Anden upprättas 

en förbindelse mellan människorna och den himmelske Kristus.57 Brödet och vinet är alltså inte 

                                                           
50 Senn, 79. 
51 Gritsch, 103. 
52 Gritsch, 103. 
53 Senn, 124. 
54 Nylund, 56. 
55 Nylund, 56. 
56 Hägglund, ”Teologins historia: en dogmhistorisk översikt,” 243. 
57 Hägglund, ”Teologins historia: en dogmhistorisk översikt,” 243. 
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Kristus men betecknar Kristus, och enligt Calvin förenar Anden mottagaren med Kristus i natt-

varden.58 För att markera detta, att det inte handlar om någon egentligen konsekration, valde 

Calvin att flytta instiftelseorden långt från utdelandet och ersatte alla ord med konsekrations-

teologiska kopplingar.59 Calvins mässa innehöll heller ingen epikles60. För Calvin var nattvarden 

förbehållen de troende, då nattvarden är ett uttryck för trons gemenskap med Kristus. På grund 

av den tidigare nämnda spiritualpresensen räknas brödet och vinet inte som konsekrerat i 

egentlig bemärkelse, vilket innebär att överblivna rester efter nattvardsfirandet inte behöver tas 

om hand på något särskilt sätt. Inte heller blir sakramental tillbedjan någonting man hänger sig 

åt, med följden att liturgiska riter som syftar till att visa på och vörda gåvorna också tappar i 

vikt - som till exempel elevationen. Däremot såg Calvin nattvarden som en sakramental gemen-

skap mellan Gud och människan och därför förespråkade han att fira nattvard varje söndag.61 

 

2.3.1 Sammanfattning av den calvinistiska idealtypen 

1) Nattvardsteologi 

Eftersom brödet och vinet inte konsekreras i traditionell mening kan man inte tala om någon 

förändring i brödets eller vinets väsen. Det innebär dels att gåvorna i sig själva inte räknas som 

sakrament, utan att det sakramentala i gudstjänsten är gemenskapen med Kristus genom tro. 

På grund av detta blir eventuella regelverk kring vilken sorts bröd och vin som bör användas 

tämligen ointressanta, och inte heller hör epikleser hemma i denna idealtyp. Bara de som är 

döpta och mentalt förberedda kan ta emot nattvarden.62 Som en del i det ingår att man har bett 

om och tagit emot Guds förlåtelse.63  

 

 

                                                           
58 Nylund, 57. 
59 Senn, 369. 
60 Seen, 369. 
61 Martling, 227. 
62 Senn, 365. 
63 Senn, 365. 
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2) Nattvardspraktik i gudstjänsten  

Eftersom brödet och vinet inte konsekreras blir liturgiska riter och bruk som elevationen och 

användandet av ett corporale onödiga. 

 

3) Hantering av gåvorna efter avslutad mässa 

Brödet och vinet fortsätter vara vanligt bröd och vin och kan disponeras godtyckligt efter av-

slutad mässa. Det blir heller inte tal om något behov av en omkonsekration, eftersom brödet 

och vinet i egentlig mening aldrig konsekrerats. Vidare blir all form av sakramental tillbedjan 

onödig. 

 
2.4 Zwingliansk idealtyp 

I likhet med Calvin tänkte sig Zwingli nattvarden som varande utan traditionell realpresens. 

Men där Calvin ändå menade att det finns en spirituell gudsnärvaro i nattvardsfirandet, menade 

Zwingli att nattvarden enbart är en minneshögtid.64 Att de yttre elementen - brödet och vinet - 

enbart är symboler för de himmelska storheter vilka tron riktar sig mot.65 Denna slutsats drog 

Huldrych Zwingli bland annat av frasen ”Gör detta till minne av mig” i Lukasevangeliet 22:19.66 

Zwinglis slutsats var att Jesus tal om bröd och vin som kropp och blod var metaforiskt, medan 

uppmaningen om en minnesmåltid var bokstavlig.67 Eftersom nattvarden hos Zwingli inte är 

ett sakrament utan en bekännelsehandling ansåg han det tillräckligt att gå till nattvarden fyra 

gånger om året, nämligen jul, påsk, pingst och en gång under hösten.68 I Zwinglis mässa, likt 

Calvins, var syndabekännelse och förlåtelseord en naturlig del av liturgin,69 men eftersom själva 

mässan i sig endast är en minneshögtid torde detta vara ett pastoralt motiverat bruk snarare än 

                                                           
64 Allister E. McGrath, Reformation thought: an introduction (Singapore: John Wiley & Sons Ltd, 2012), 178. 
65 Hägglund, ”Teologins historia: en dogmhistorisk översikt,” 220. 
66 Bibel 2000, (Stockholm: Verbum, 2004), 1451. 
67 McGrath, 177-178. 
68 Martling, 226. 
69 Senn, 365. 
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en nödvändig rening för att överhuvudtaget kunna ta emot nattvarden. Och i likhet med i Cal-

vins mässa saknas också bruket av epikles.70 

 

Detta förhållningssätt till nattvarden innebär naturligtvis stora skillnader jämfört med framför-

allt de romersk-katolska och lutherska idealtyperna, men även med den calvinistiska - om än 

de skillnaderna kan tyckas mindre. Exempelvis blir instiftelseorden verkningslösa om det inte 

finns någonting att konsekrera, och därmed också prästens roll som nattvardsledare av mindre 

relevans. Valet av bröd och dryck blir inte särskilt viktigt, och praktiker såsom elevation, sakra-

mental tillbedjan och användandet av sakramentskåp blir överflödiga. 

 

2.4.1 Sammanfattning av den zwinglianska idealtypen 

1) Nattvardsteologi 

Inom den zwinglianska idealtypen tänker man sig att nattvarden är en minneshögtid, vilket 

innebär att det inte sker någon konsekration av bröd och vin. Däremot ska denna åminnelse 

ske i trons gemenskap och därför ska man vara döpt för att få delta, och man ska ha bett om 

och mottagit förlåtelse innan måltiden. Det är inte nödvändigt att det är en präst som leder 

nattvarden. 

 

2) Nattvardspraktik i gudstjänsten 

Eftersom brödet och vinet inte konsekreras blir liturgiska riter och bruk som elevationen och 

användandet av ett corporale onödiga. 

 

 

 

                                                           
70 Senn, 366. 
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3) Hantering av gåvorna efter avslutad mässa 

Eftersom brödet och vinet inte konsekreras blir det heller inte lika viktigt hur de hanteras efter 

avslutad mässa. Det innebär att praktiker som baseras på en sakramentsvördnad blir onödiga, 

som att förvara överblivet bröd i speciella sakramentskåp eller att hälla ut överblivet vin i vigd 

jord. 
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Kapitel 3. Den nattvardsteologiska utvecklingen i Svenska kyrkan  

 

3.1 Olaus Petri och den teologiska likformighetsprincipen 

Ska man teckna en översikt över den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan är det rimligt att 

ta avstamp i den person som historiskt sett kanske betytt mest för svenska kyrkans form och 

teologi - nämligen den svenske reformatorn Olaus Petri. Jag kommer visserligen bara skissa 

utvecklingen högst schematiskt fram till 1800-talets början, men när Olaus Petri gav ut sin 

Svenska mässa 1531 var det starten på vad som kom att bli en i princip obruten följetång i den 

svenskkyrkliga historien. Petris mässa var ett försök att skala av katolska överflödigheter som 

han ansåg saknade bibliskt stöd från den svenska liturgin,71 samtidigt som han distanserade sig 

mot de han kallade ”svärmarna” som ville avskaffa alla traditionella gudstjänstformer för att 

istället ersätta dem med nya, egna riter.72 Sett från vår historiska horisont är det lätt att ana 

Petris balansgång mellan två liturgiska läger. Två läger, ett högkyrkligt och ett lågkyrkligt, som 

följt den svenska nattvardsteologiska utvecklingen fram till idag (även om svärmarnas radikala 

reformatism får ses som ett extremfall inom den lågkyrkliga rörelsen). Men Petris mässa blev 

inte särskilt väl mottagen av kyrkfolket, som fortfarande var vana vid en mässa i katolskt snitt. 

När denna mässa exempelvis firades i Skellefteå för första gången fick den omdömet att den 

inte var ”mycket välkommen”.73 Men detta motstånd svalnade över tid och mot slutet av 1600-

talet kan man tydligt se en ansats att formulera en enhetlig mässa som vandrade samma balans-

gång som Olaus Petri hade gjort 160 år tidigare, den mellan en mer katolskt och en mer refor-

mert influerad liturgi.74 Det sena 1600-talets liturgiska strävanden kan sägas vara genomsyrade 

av en likformighetsprincip som kan anas som ett huvudstråk genom hela den kommande litur-

giska utvecklingen i Svenska kyrkans historia.75 En princip som alltså kan spåras hela vägen 

tillbaka till Olaus Petri.76 

                                                           
71 Bengt Hägglund. Traktat om liturgin i den svenska kyrkan (Kungälv: Kyrkliga förbundets bokförlag, 2000), 10. 
72 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 10. 
73 Rune Klingert, Liturgin som bekännelse (Stockholm: Verbum, 1989), 11. 
74 Klingert, 12. 
75 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 13. 
76 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 13. 
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3.2 Upplysningstiden och pietismen 

Förtjusningen över den nyligen uppnådda liturgiska enhetligheten höll inte i sig särskilt länge, 

då det under 1700-talet började utvecklas två nya - egentligen helt väsensskilda - rörelser, näm-

ligen upplysningen och pietismen.77 Upplysningen var inspirerad av rationalismens och natur-

vetenskapens framsteg och känns igen inte minst på sin tilltro till det mänskliga förnuftet. Med 

förnuftets hjälp skulle all världens problem lösas, vilket innebar att även de bibliska skrifterna 

utsattes för ett närgånget analyserande. Under förnuftets bila föll bland annat de många tecken 

och under som Jesus beskrivs göra i bibeln. Men också sådana dogmatiska föreställningar som 

att brödet och vinet skulle kunna vara bärare av Kristi kropp och blod ifrågasattes, då detta stod 

i stark konflikt med upplysningstidens förnuftsmässiga världssyn.78 När gåvornas sakramenta-

litet ifrågasattes devalverades också mässans liturgi och roll över tid. Följden blev att det började 

förespråkas att mässan skulle firas allt mer sällan.79 Pietismen å sin sida var en inomluthersk 

väckelserörelse som menade att läran på senare tid fått ett uppsving på bekostnad av fromhets-

livets ideal, vilket de menade lett till att Svenska kyrkan övergått till en sorts intellektualism och 

formalism. Pietismen hade sina rötter i den fattigare delen av befolkningen. I det på 1700-talet 

ökande medvetandet om sociala orättvisor sökte man sig bort från det etablerade samhället och 

den etablerade kyrkan. I hemmen växte en ny gudstjänst fram.80 Fokus låg här på bibelläsning, 

bön och lovsång, och det personliga mötet - själens möte - med Gud växte blev det centrala. Allt 

det yttre hamnade i periferin, och därmed också mässans liturgi.81 Man kan se att denna rörelse, 

som visserligen själv såg sig som djupt luthersk, hade vissa liturgiska likheter med en mer cal-

vinistisk tradition.82 Så även om dessa rörelser - upplysningen och pietismen - till synes var 

väldigt olika varandra, så kom de under 1700-talet att samverka och förstärka vissa tendenser. 

Varav en alltså är att mässan hos båda dessa rörelser hamnade i periferin.83 Detta kan skönjas i 

1811 års handbok, där det är tydligt att det var upplysningens ideal som fått forma liturgin. Det 

                                                           
77 Martin Lind. ”Söndagens mässa ur pastoralteologiskt perspektiv” Tro & Tanke no 8 (1994): 86. 
78 Lind, 87. 
79 Lind, 87. 
80Lind, 86. 
81 Lind, 86. 
82 Klingert, 20. 
83 Lind, 86. 
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mesta av det från den katolska - och även då lutherskt ortodoxa - mässans kvarvarande mystika 

arv var nu försvunnet och det var en ur liturgisk synpunkt tämligen avskalad mässa som fira-

des.84  

 

3.3 Lågkyrkorörelserna och liberalteologin  

I början av 1900-talet började den svenska högkyrkliga rörelsen växa sig allt starkare och till 

1926 års kyrkomöte lades det fram ett handboksförslag, vars uttalade syfte var att försöka återge 

den svenskkyrkliga mässan vad man upplevde att hon förlorat i 1811 års handbok.85 Förslaget 

kan alltså sägas vara en högkyrkligt influerad ansats att återinföra en mer katolskt inspirerad 

liturgi, vilket naturligtvis ledde till motreaktioner från lågkyrkligt håll. Följden av detta hand-

boksförslag blev en tämligen omfattande inomkyrklig strid, vars positioner kan återfinnas inom 

Svenska kyrkan än idag. Återigen var det de lågkyrkliga rörelserna, med sina rötter i pietismen, 

som stod mot de högkyrkliga och lutherskt ortodoxa. Men inte heller denna gång stod de låg-

kyrkliga ensamma i den nattvardsteologiska kampen. För på samma sätt som de pietistiska rö-

relserna under 1700-talet utvecklades till det vi idag kallar för lågkyrklighet så hade också de 

rörelser som tidigare abonnerade på upplysningstidens tankevärld utvecklats till att numera, i 

stor utsträckning, tillhöra det konfessionsöverskridande fenomenet liberalteologi. Liberalteolo-

gin är alltså inte en konfessionalitet i sig, utan ett uttryck för ett särskilt förhållningssätt gente-

mot det religiösa.86 Liberalteologins kanske främsta kännetecken är dess historisk-kritiska håll-

ning gentemot religiösa skrifter, traditioner och dogmer - samt dess tendens att ställa förnuftet 

över uppenbarelsen.87 Det är framförallt det senare som låg till grund för den kritik liberalteo-

login riktade mot en utökad mässliturgi och för dess avoga inställning mot den ökade fokuse-

ring på mysteriet i sakramenten88 som det nya handboksförslaget innehöll. På samma sätt som 

det under 1800-talet tycktes märkligt att pietistiska och upplysningsinspirerade rörelser gjorde 

                                                           
84 Klingert, 13. 
85 Klingert, 16. 
86 David Fergusson (red.), The Blackwell companion to nineteenth-century theology (Chichester: Wiley-Black-
well, 2010), 467. 
87 Michael J Langford, The Tradition of Liberal Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 1. 
88 Klingert, 20. 
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gemensam sak kan det ytligt sett också tyckas att pietismen och liberalteologin är helt ofören-

liga. Pietismen tenderar ju att i sin helhet vara mer teologiskt konservativ, medan liberalteologin 

- som namnet antyder - tenderar vara mer teologiskt liberal. Men i just nattvardsfrågor står de 

alltså till stor del på samma ben. En anledning till detta är att de båda nämligen står liturgiskt 

närmare Jean Calvin än Martin Luther.89 När liberalteologin tenderar fokusera på en individu-

alistisk religiositet och därför tar avstånd från kyrkliga auktoriteter i form av läromässiga dog-

mer, hierarkiska strukturer och avancerade liturgiska uttryck90 så råkar detta alltså - i nattvards-

teologiska frågor - likna den reformerta rörelsen. Detta trots att de egentligen, teologiskt sett, 

inte är lika. Det kan liknas vid att dessa bådas liturgiska uttryck, om de vore uppritade på kar-

bonpapper, skulle vara nästintill identiska, medan bevekelsegrunderna och teologin bakom ser 

djupt annorlunda ut. Så i kyrkostriden inför 1926 års förslag - och egentligen under det reste-

rande 1900-talet - fanns det å ena sidan de som förespråkade en till den liturgiska formen ännu 

mer katolsk och lutherskt ortodox mässa, och å andra sidan de som förespråkade en liturgi när-

mare calvinistiskt och zwinglianskt ideal. Detta innebar alltså inte att det var så diametralt upp-

delad den konfessionella striden inom kyrkan såg ut, utan att det var dessa liturgiska uttrycks-

alternativ som låg på bordet - oavsett vilka komplicerade teologiska bevekelsegrunder som låg 

bakom de olika alternativen. 

 

3.4 Den högkyrkliga renässansen 

Det framgår med all önskvärd tydlighet att den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan histo-

riskt sett varit ganska tydligt influerad av olika fromhetstraditioner, där många gånger ganska 

osannolika allianser bildats. Man kan tala om gammalkyrkliga, lågkyrkliga, folkkyrkliga och 

högkyrkliga inriktningar. Dessa har haft sina karaktäristiska och distinkta uttryck i gudstjänstliv 

och mässa.91 Det har från pietistiskt och upplysningsteologiskt håll och sedermera även från 

                                                           
89 Klingert, 20. 
90 Fergusson, 470. 
91 Lind, 88. 
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lågkyrkligt och liberalteologiskt håll, förespråkats liturgiska uttryck som mer liknar något häm-

tat från calvinistiska eller zwinglianska traditioner än romerskt-katolska eller lutherska, medan 

det från lutherortodoxt, gammalkyrkligt och högkyrkligt håll varit tvärtom.  Enligt Lind har 

däremot denna dikotomi sedan ca 1970-talet börjat vekna och ett nytt, relativt allmänt accepte-

rat liturgiskt nytänk börjat frodas.92 1986 års kyrkohandbok ger troligtvis större liturgisk frihet 

åt den enskilda prästen och församlingen än någon annan handbok, vilket bidragit till ett ökat 

liturgiskt intresse. Det han beskriver är en ny liturgisk storhetstid, där en ”rikare liturgi inte 

behöver sammankopplas med lärosatser om det ’liturgiskt riktiga’”.93 Denna analys håller Hägg-

lund med om, även om han inte är lika odelat positiv som Lind. Hägglund menar istället att den 

liturgiska utvecklingen sedan 1970-talet helt förbigår den likformighetsprincip som varit rå-

dande sedan Olaus Petris tid,94 och att det nu införts liturgiska inslag som bryter mot en evan-

gelisk-luthersk tradition.95 Som exempel tar han bland annat upp att sedan konsekrationse-

piklesen togs upp i 1976 års gudstjänstordning har den okritiskt blivit normaliserad i svensk-

kyrkligt nattvardsteologiskt medvetande,96 vilket bryter mot egentligen all luthersk tradition.97 

Det man kan se är alltså att dessa författare båda beskriver en ny liturgisk renässans, som i mångt 

och mycket verkar sakna reflekterad förankring till de olika teologiska traditioner den härstam-

mar från. De är dock oense om huruvida denna utveckling är positiv eller negativ för Svenska 

kyrkan. 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Lind, 89. 
93 Lind, 89. 
94 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 20.  
95 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 20. 
96 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 37. 
97 Senn, 79. 
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Kapitel 4. Nattvardssyner representerade bland präster i Luleå stift 

 

Som det framgick i det förra kapitlet har Svenska kyrkan en brokig nattvardsteologisk historia 

med ett flertal kyrkostrider och smärre paradigmskiften. I Norr- och Västerbotten har detta 

varit kanske mer tydligt än i genomsnittssverige då detta är födelseorten för två av landets 

största inomkyrkliga lågkyrkliga väckelserörelser, vilka av tradition legat närmare de reformerta 

liturgiska uttrycken än Svenska kyrkan som helhet. Denna nattvardsteologiska variation blir 

också synlig i de enkätsvar jag fått in från präster i församlingstjänst i Luleå stift, vilket vi snart 

ska komma till. Men innan vi går in på enkätresultaten vill jag passa på att tipsa om att detta 

kapitel blir mycket mer lättläst med bilaga 3 i andra handen, för en grafisk översikt av frågorna 

och svarens fördelning. 

 

4.1 Enkätsvar 

Jag nämnde i inledningen av detta kapitel att Svenska kyrkans och Luleå stifts brokiga natt-

vardsteologiska historia syntes i enkätsvaren. Av de 110 präster som medverkat i enkäten är det 

nämligen nästan helt jämnt fördelat mellan de som svarat i enlighet med en katolsk, luthersk 

och calvinistisk idealtyp, om man bara ser till enkätens första, största och teologiskt kanske mest 

viktade fråga - nämligen om vad som händer med brödet och vinet under nattvarden. Detta blir 

tydligt i denna tabell. 

1. Det förvandlas till Kristi kropp och blod  
- 30/27.3 % 

2. Kristi kropp och blod förenar sig med brödet 
och vinet - 40/36.4 % 

3. Det händer ingenting med brödet och vinet, 
men Jesus är andligt närvarande när gåvorna tas emot 
- 39/35.5 % 

4. Det händer ingenting med brödet och vinet. Det 
är mer en symbolisk rit - 1/0.9 % 

     Figur 1. Enligt dig, vad händer med brödet och vinet under nattvarden? (110 svar) 
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En knapp majoritet, 36,4 %, har svarat att de tänker sig att Kristi kropp och blod förenar sig 

med brödet och vinet, vilket är i teologisk enlighet med Martin Luthers nattvardssyn.98 Något 

färre, 35,5 %, har svarat att det inte händer någonting med brödet och vinet, men att Jesus är 

andligt närvarande när gåvorna tas emot. Detta hör hemma i den Calvinistiska idealtypen.99 

Och så slutligen den romersk-katolska idealtypen, som fick 27,3 %. De som valt det alternativet 

har svarat att de tänker sig att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod.100 Det här 

innebär självklart inte att stiftets präster är uppdelade i tre stycken så tydliga nattvardsteologiska 

idealtypskategorier, men det ger en tydlig fingervisning om den nattvardsteologiska splittring 

som har funnits - och fortfarande finns - i stiftet. Intressant är att av de 30 personer som svarade 

att de tänker sig att brödet och vinet förvandlades till Kristi kropp och blod tänker sig 20 %, 

alltså 6 st, att denna förvandling sker under hela nattvardsbönen, medan 80 % tänker sig att det 

sker vid instiftelseorden. Det första alternativet är traditionellt sett varken ett katolskt, lutherskt 

eller reformert synsätt, utan hör snarare till den ortodoxa kyrkan, medan det senare hör hemma 

inom både den katolska101 och lutherska102 idealtypen. Samma fråga ställdes även till de som 

svarat att brödet och vinet förenar sig med Kristi kropp och blod, men av en enkätteknisk miss 

blev inte den frågan obligatorisk och då valde bara 2 personer av 40 att svara. En av dessa sva-

rade att den tänkte sig att denna förening skedde vid själva utdelandet, vilket är en lite intressant 

parentes då detta inte korresponderar med någon av de fyra idealtyper denna undersökning 

vilar på. Det är snarare en receptionistisk hållning som kan finna visst stöd hos bland annat 

Philipp Melanchthon.103  

 

                                                           
98 Gritsch, 103. 
99 Nylund, 56. 
100 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1357”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P41.HTM (accessed December 25, 2016). 
101 Taft, 23. 
102 Gritsch, 103. 
103 David P. Scaer. ”In Response to Bengt Hägglund: Did Luther and Melanchton Agree on the Real Presence?” 
Concordia Theological Quarterly, vol 44 (2010): 147-148. 
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Så om fördelningen mellan de olika nattvardsteologiska idealtyperna var relativt jämnt fördelad 

mellan den romersk-katolska, lutherska och calvinistiska i enkätens första fråga såg det an-

norlunda ut på frågan om sjukkommunion, och huruvida prästen tyckte att man - för mässans 

legitimitet - behöver konsekrera om gåvorna om man tar med sig dem till en sjukbädd. Det är 

visserligen en fråga med svarsalternativ som är ganska svåra att helt relatera till en specifik ide-

altyp, men en relativt stor majoritet av prästerna håller ändå en övervägande luthersk och ro-

mersk-katolsk syn då totalt 72 präster (71,3 %) menar att det inte behövs. Av dessa menar 20 

stycken (18,5 %) att det inte behövs för att mässan är förlängd, och att det är samma mässa som 

firas. Detta passar kanske främst in i en luthersk idealtyp, då gåvorna enligt Luther upphör vara 

sakrament efter avslutad mässa - men att mässan då eventuellt kan förlängas för att inkludera 

en sjukkommunion.104 Med förlängd mässa menas att söndagsmässan fortsätter när det brutna 

brödet bärs ut till de som varit förhindrade att komma till nattvardsgudstjänsten,105 som exem-

pelvis till boende på ett sjukhem. På så sätt blir mottagarna av den förlängda mässan andligt 

förenade med den gudstjänstfirande församlingen.106 57 präster (52,8 %) gav dock uttryck för 

en lite mer katolskt influerad hållning, då de svarade en omkonsekration inte är nödvändig ef-

tersom gåvorna redan är konsekrerade. Detta svar korresponderar tydligast med den romersk-

katolska föreställningen att konsekrationen inte är något som någonsin upphör..107 Utöver detta 

svarade 31 präster (28,7 %) att gåvorna visst behöver konsekreras om. Detta faller också till viss 

del in under den lutherska idealtypen, då grundsynen hos Luther som sagt ändå är att brödet 

och vinet upphör vara sakrament efter avslutad mässa - men hos Luther finns som sagt också 

möjligheten med en förlängd mässa. Hos Calvin och Zwingli, å andra sidan, är det självklart att 

en omkonsekration behövs (i den mån en konsekration verkligen behövs), då måltiden mer 

handlar om en åminnelse än om deltagandet i Jesu kropp och blod - och därför blir instiftelse-

orden och nattvardsbönen viktiga ur det mer pastorala perspektivet. Jag har också, bör nämnas, 

fått in kommentarer från två informanter som båda meddelade att de svarade ja på frågan ur 

                                                           
104 Senn, 353. 
105 Sven-Erik Brodd. Diakonatet: från ecklesiologi till pastoral praxis. Tro & Tanke (1992): 220.  
106 Brodd, 220. 
107 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1357”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P41.HTM (accessed December 25, 2016). 
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ett pastoralt perspektiv (alltså att den sjuke själv kan tänkas få stöd och tröst av att få höra in-

stiftelseorden), men att detta egentligen inte är nödvändigt för gåvornas validitet.  

 

I kapitel 3 beskrev jag hur de norrländska väckelserörelserna förespråkat nattvardsliturgiska 

uttryck som till det yttre är mer lika en reformert tradition än en romersk-katolsk eller en orto-

doxt luthersk. Detta har haft en stor inverkan på den nattvardsteologiska diskussionen, inte 

minst i Luleå stift. Men i en fråga det verkligen inte märks är den om vilka som får celebrera 

nattvarden. Inom den reformerta traditionen, alltså inom både den calvinistiska och zwingli-

anska idealtypen, kan egentligen vem som helst leda nattvarden. Det är en, enligt dem, logisk 

följd av det allmänna prästadömet. Men när man räknar ihop svaren från alla präster som del-

tagit i denna undersökning svarar inte en enda i enlighet med dessa idealtyper. 72 stycken, alltså 

66,7 %, svarade däremot att bara präster kan celebrera nattvarden medan 27 stycken (25 %) 

svarade att det visserligen inte bara är präster som kan celebrera nattvard, men att det bara är 

de som bör göra det. Det första av dessa alternativ korresponderar starkast med den romersk-

katolska idealtypen,108 medan den senare snarare hör hemma inom den lutherska idealtypen. 

Luther motiverade detta dels på det allmänna prästadömet, och dels på att han tänker sig att 

nattvarden utgår från Guds helighet och Jesus löfte109. Alltså att alla döpta människor kan ce-

lebrera nattvard, men att det för ordningens skull är lämpligare om det är präster som gör det. 

Det är alltså för situationer i yttersta nödfall som Luther håller dörren öppen för icke prästvigda 

celebranter, och hans generella hållning är ändå att det är präster som ska celebrera nattvar-

den.110 

 

Det om vilka som får celebrera nattvarden. Men vilka anser prästerna i Luleå stift har rätt att ta 

emot den? 57 informanter, alltså 52,8 %, anser att mässans gemenskap bara är till för de som är 

                                                           
108 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1121”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P31.HTM (accessed December 25, 2016). 
109 Gritsch, 45. 
110 Lohse, 287. 
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döpta. Det är det svar som korresponderar med egentligen alla fyra idealtyper, då detta är vad 

man skulle kunna kalla det lägst ställda kravet i alla fyra idealtyperna. Därför är det intressant 

att hela 39,8 % - 43 av de medverkande prästerna - inte håller med, utan menar att alla - utan 

undantag - har rätt att ta emot nattvarden. Det är en hållning som inte är särskilt luthersk. Eller 

katolsk. Och heller inte reformert. Det kan, baserat på sin procentuella storhet, snarast sägas ge 

uttryck för vad som kanske skulle kunna benämnas som en ”unik” hållning för prästerna i Luleå 

stift. Alltså, ”unik” sett ur perspektivet att det inte korrelerar med någon av de presenterade 

idealtyperna. Huruvida det är unikt för Luleå stift ur ett svenskkyrkligt perspektiv (eller för 

Svenska kyrkan ur ett globalt perspektiv) har jag inte empiriskt material nog att klargöra. In-

tressant är att av de 63 präster som svarade att mottagandet på något sätt var villkorat svarade 

45 stycken (alltså 71,4 %) att de ger personen nattvard ändå, om prästen ställs inför en situation 

där en person som enligt dem inte får ta emot nattvard kommer fram. En präst, 1,6 %, svarade 

att den helt enkelt skulle neka personen ifråga medan 17 präster, 27 %, svarade att de skulle 

neka nattvarden men erbjuda personen en välsignelse istället. Detta alternativ är något som in-

ryms inom egentligen alla idealtyper, då dopet som sagt är det som ger tillgång till nattvards-

bordet medan inget sådant medlemskrav finns för att få ta emot välsignelsen. 

 

Jag tänkte nu fördjupa mig i själva gåvorna. När prästerna i Luleå stift får välja säger hela 45 

stycken, 42,1 %, att det inte spelar någon roll vilken sorts bröd man använder. Men ännu fler, 

47 personer - alltså 43,9 % - tycker att själva brödsorten (vilken sorts mjöl man använder) inte 

spelar någon roll, men att brödet måste vara ojäst. Bara en präst, 0,9 %, anser att det måste vara 

ett färskt, ojäst bröd av vetemjöl, vilket korrelerar med den romersk-katolska idealtypen.111 Just 

när det kommer till brödsorten finns inga särskilda direktiv inom vare sig den lutherska, cal-

vinistiska eller zwinglianska idealtypen, vilket kanske kan förklara svarsfördelningen i den här 

frågan. Det har helt enkelt aldrig varit någon riktig stridsfråga inom Svenska kyrkan, även om 

det har varit något av en självklarhet att det används osyrat bröd i svenskkyrkliga gudstjänster. 

                                                           
111 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 924, § 2,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3A.HTM (accessed December 25, 2016). 
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Lite större variation i prästernas svar är det dock när det kommer till vinet, vilket framgår av 

detta diagram. 

 

1. Endast alkoholhaltigt vin av druvjuice  
- 15/14 % 

2. Vin av druvjuice, oavsett alkoholhalt  
- 52/48.6 % 

3. Måste vara av druvjuice, men behöver inte vara vin  
- 36/33.6 % 

4. Får vara annan dryck, exempelvis vatten                                          
- 4/3.7 % 

                                        

                      Figur 2. Vilken sorts dryck tycker du får användas till nattvardsfirande? (110 svar) 

 

Som man kan se svarar 15 präster, alltså 14 %, att det måste vara alkoholhaltigt vin av druvjuice. 

Av allt att döma är det det svarsalternativ som korresponderar starkast med både en romersk-

katolsk112 och luthersk hållning.113 Därför är det intressant att hela 52 präster, 48,6 %, menar att 

det visserligen måste vara vin av druvjuice, men att alkoholhalten inte spelar någon roll. Ytter-

ligare 36 präster (33,6 %) anser att det går bra med vilken sorts druvjuice som helst. Det behöver 

alltså inte vara vin. 4 präster (3,7 %) som svarat på enkäten anser att det går bra med vilken 

dryck som helst, exempelvis vatten. Det sista alternativet ligger tydligt i linje med en zwingliansk 

idealtyp. Intressant är att av de 67 präster som svarat att det måste vara någon slags vin tycker 

hela 45 stycken, 68,7 %, att det måste vara rött vin - något som inte har någon förankring i 

någon av de fyra nattvardsteologiska idealtyperna som den här undersökningen vilar på. Det 

verkar snarare som att det kan vara ett uttryck för en specifik tradition i Luleå stift att vinet dels 

ska vara rött, och dels kan vara alkoholfritt (eller vilken sorts druvjuice som helst). 

 

                                                           
112 Code of Canon Law, “Code of Canon Law 924, § 3,” Libreria Editrice Vaticana, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG1104/__P3A.HTM (accessed December 25, 2016). 
113 Se sid 16.  



33 
 

Vidare tänker sig 55 präster - alltså 52,4 % - att Kristus är närvarande i brödet och vinet från 

instiftelseorden till nattvardsdelens slut. Det visar att en klar majoritet av prästerna i denna fråga 

svarar i enlighet med den lutherska idealtypen.114 20 präster, 19 %, tänker sig att Kristus är när-

varande bara under själva mottagandet, vilket är intressant då det egentligen inte korresponde-

rar med någon av undersökningen fyra idealtyper, utan snarare med vad som kallas för ett re-

ceptionistiskt synsätt. Detta är något som visserligen inte är helt okänt inom den lutherska trad-

itionen, men det är en teologisk tanke som snarare hör hemma hos Philipp Melanchthon än 

hos Martin Luther.115 Vidare svarade ungefär hälften så många, 12 präster - eller 11,4 % - att de 

tänker sig att Kristus är närvarande i brödet och vinet under hela mässan. Detta korresponderar 

starkast med en romersk-katolsk idealtyp. Sist men inte minst svarade 18 informanter, 17,2 %, 

att de inte tänkte sig något av detta,skulle kunna vara ett uttryck för en dragning åt en calvin-

istisk eller zwingliansk idealtyp då dessa inte tänker sig att Kristus är närvarande i brödet och 

vinet över huvud taget.  

 

När det kommer till kommunions- och konsekrationsepikleserna känns det angeläget att börja 

med en kort förklaring av vad dessa är, då de inte med nödvändighet är kunskapsmässigt all-

mängods för den stora massan. Ordet epikles kommer från grekiskans ἐπίκλησις som betyder 

'åkallan' eller 'anropande', och som syftar till nedkallandet av den Helige Ande. I nattvardsbönen 

återfinns en konsekrationsepikles, vilken syftar till att kalla ned den Helige Ande till brödet och 

vinet, samt en kommunionsepikles vilken syftar till att kalla ned den Helige Ande till försam-

lingen.116 Inom de västkyrkliga traditionerna har epiklesen inte haft lika stark ställning som hos 

de östliga, där konsekrationsepiklesen ses som en vital del för instiftelseordens giltighet.117 Mar-

tin Luther tyckte att det är onödigt med en konsekrationsepikles eftersom han tänkte sig att 

Anden redan är i Ordet och därför inte behöver bli speciellt nedkallad. Han, liksom både den 

romersk-katolska kyrkan, Calvin och Zwingli, ansåg att det räckte med instiftelseorden.118 Som 

                                                           
114 Gritsch, 103. 
115 Scaer, 147. 
116 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 21. 
117 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 12. 
118 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 22. 
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det framkommer i enkätsvaren verkar prästerna i Luleå stift över lag väldigt positivt inställda 

till epikleserna, där ungefär hälften anser att epikleserna är nödvändiga för mässans instiftande 

och hälften anser att de inte är nödvändiga för instiftandet men att de ändå är en viktig del av 

nattvardsbönen. När det gäller kommunionsepiklesen har 59 präster svarat att de inte anser den 

nödvändig för mässans instiftande men att den ändå utgör en viktig del av nattvardsbönen. 41 

präster anser istället att den både är nödvändig för mässans instiftande och en viktig del av 

nattvardsbönen. Detta resultat är intressant då det som sagt snarare hör samman med en gre-

kisk-ortodox nattvardsteologi än med någon av de fyra idealtyper som presenterats i denna 

uppsats. Och ännu intressantare blir det när det gäller konsekrationsepiklesen. 

 

1. Den är nödvändig för mässans instiftande och 
en viktig del av nattvardsbönen - 41/39 % 

2. Den är inte nödvändig för mässans instif-
tande, men en viktig del av nattvardsbönen 
- 59/56.2 % 

3. Den är onödig både för mässan och natt-
vardsbönen - 5/4.8 % 

 
Figur 3. Vad tycker du om kommunionsepiklesen i nattvardsbönen? (105 svar) 

 

1. Den är nödvändig för mässans instiftande och 
en viktig del av nattvardsbönen - 53/51.5 % 

2. Den är inte nödvändig för mässans instif-
tande, men en viktig del av nattvardsbönen 
- 46/44.7 % 

3. Den är onödig både för mässan och nattvards-
bönen - 4/3.9 % 

 

Figur 4. Vad tycker du om konsekrationsepiklesen i nattvardsbönen? (103 svar) 
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Som vi kan se i figur 3 ovan anser hela 51,5 % av informanterna - alltså 53 stycken - att konsek-

rationsepiklesen är nödvändig för mässans instiftande. Vad som bidrar till detta till synes plöts-

liga ortodoxa synsätt är svårt att spekulera i, då epiklesens plats inom den svenska kyrkan har 

varit i princip obefintlig fram till 1970-talet119 och aldrig ansetts ha en avgörande roll för mäs-

sans validitet inom vare sig den lutherska eller romersk-katolska traditionen.120 

 

4.2 Slutsatser enkätens första del 

I ett försök att sammanfatta detta kapitel kan man, när det gäller prästers i Luleå stifts natt-

vardssyn, se en relativt stark dominans av en luthersk idealtyp, med en viss tendentiell dragning 

åt ett romersk-katolskt håll. Den reformerta hållning som tycktes så stark efter enkätens första 

fråga, där 35,5 % svarade att Kristus inte är närvarande i bröd och vin syntes inte lika stark i 

kommande frågor. Ett exempel på detta är i frågan om vilka som kan celebrera nattvarden, där 

hela 91,7 % svarade i enlighet med romersk-katolsk eller luthersk idealtyp. Denna diskrepans 

föranleder frågan om varför det är så viktigt att det är en präst som celebrerar nattvarden om 

man, som de 35,5 % som svarade enligt den calvinistiska idealtypen på den första frågan, inte 

anser att någonting faktiskt konsekreras?  Samma fråga kan ställas när det gäller vilken sorts 

bröd och vin som används: om 35,5 % av prästerna anser att ingenting konsekreras i egentlig 

mening, varför tycker ändå nästan alla präster (96,3 %) att det är viktigt att det är någon sorts 

dryck av druvor som serveras i nattvarden? I kapitel 7 kommer jag försöka ge ett svar på dessa 

- och liknande - frågor. Och om inte ett definitivt svar, så i alla fall ett försök till en förklaring 

utifrån Svenska kyrkans och Luleå stifts nattvardsteologiska historia. 

 

 

 

                                                           
119 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 22. 
120 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 22. 
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Kapitel 5. Präster i Luleå stifts nattvardspraktiker i gudstjänsten 

 

I detta kapitel avhandlas frågor som rör hanteringen av sakrament före, under och efter mässan. 

Det är i huvudsak praktiskt riktade frågor, alltså frågor om hur man som enskild präst faktiskt 

gör (till skillnad från hur man tänker teoretiskt kring teologiska frågor), men i vissa fall blir den 

gränsdragningen suddig. Som i frågan om elevationen, där informanterna fått svara på om de 

själva anser att elevationen 1) är nödvändig, 2) något man kan göra även om de anser att det 

saknar betydelse för nattvardens giltighet, eller 3) att det är en praktik man som präst överhu-

vudtaget inte bör syssla med. En klar majoritet av prästerna, 96 stycken (93,2 %), svarade alter-

nativ 2, medan 7 stycken (6,8 %) svarade alternativ 1. Det var alltså ingen präst som helt för-

dömde praktiken. Det hade varit intressant med en följdfråga om hur de präster som svarade 

alternativ 2 faktiskt gjorde själva, för nu finns det inga siffror på hur vanligt förekommande 

elevationen är som praktik i gudstjänstfirandet. Då alternativ 2 starkast korresponderar med 

Luthers syn på elevationen som adiafora121 så blir i alla fall min slutsats att det, när det gäller 

prästers syn på elevationens allmänna ställning i mässan, visar på ett starkt tendentiellt infly-

tande av denna idealtyp. Men hade det däremot visat sig att, säg, 90 % av de präster som svarat 

alternativ 2 själva alltid eleverade hade man kanske kunnat se en starkare romersk-katolskt in-

spirerad influens. Eller, motsvarande, om ingen av de tillfrågade prästerna själva eleverade så 

hade det kanske kunnat visa på en mer reformert influens. 

 

På frågan om corporalet behövs svarade 72 personer ja och 30 personer nej. Det är en procent-

fördelning på 70,6 % kontra 29,4 %, vilket sett utifrån enkätens första fråga blir intressant. För, 

som sagt i slutet av förra kapitlet, om 35,5 % svarar att ingenting händer med brödet och vinet 

- varför anser så många att corporalet ändå behövs för konsekrationen? Jag kommer som sagt 

försöka ge ett svar på det i kapitel 7, men när vi ändå talar om corporalet så fick de som svarade 

                                                           
121 Adiafora - oväsentligheter 
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alternativ 1 eller 2 på enkätens första fråga också svara på vad de tänker sig konsekreras i natt-

vardsfirandet. Där svarade 14 präster - alltså 19,7 % - att de tänker sig att allt som befinner sig 

på corporalet konsekreras, medan 47 präster (66,2 %) svarade att de tänker sig att bara gåvorna 

på corporalet konsekreras. 14,1% svarade att de tänker sig att alla gåvorna på altaret konsekre-

ras, även de utanför corporalet. Att nästan 20 % av informanterna tänker sig att allt på corpo-

ralet konsekreras tycker jag är intressant, då exempelvis bara 3,7 % svarade att det går bra med 

vilken dryck som helst till nattvarden. Om allt på corporalet konsekreras - eventuella hand-

böcker, pärmar, papper, blomblad - så borde logiskt sett också alla sorters vätska göra det, och 

då kan ju heller inte vätskans natur villkora konsekrationsmöjligheterna. Jag kommer som sagt 

resonera mer kring dessa och andra fall av vad som verkar vara en diskrepans mellan nattvards-

syn och nattvardspraktik i kapitel 7. Den slutsats vi i alla fall kan dra från denna fråga är att de 

allra flesta (de 47 präster som svarade att endast gåvorna på corporalet konsekreras) svarar i 

enlighet med både en romersk-katolsk och luthersk idealtyp.122 

 

5.1 Slutsatser enkätens andra del 

Materialet som inkom i denna del av enkäten pekar liksom i enkätens första del på nattvards-

teologiska influenser från främst de lutherska och romersk-katolska idealyperna. Att dessa båda 

är starkt representerade är inte särskilt förvånande, då den lutherska idealtypen tillåter mycket 

av det katolskt inspirerade nattvardsbruket.123  Det är heller inte, ur ett historiskt perspektiv, 

särskilt förvånande att de liturgiska uttryck som bär på mer högkyrkliga influenser skulle vara 

omtyckta bland Luleå stifts präster - även om Luleå stift hyser ett starkt lågkyrkligt arv. Det är 

ju nämligen så att 1986 års handbok, när det gäller själva gudstjänsten, både tillåter och i viss 

mån föreskriver liturgiska uttryck som snarare är hämtade ur den högkyrkliga rörelsen än den 

lågkyrkliga.124 

                                                           
122 Katolska kyrkans missale, ” Institutio Generalis Missale Romanum 297”, http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_en.html (Accessed 
December 25, 2016). 
123 Se sida 16. 
124 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 24. 
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Kapitel 6. Präster i Luleå stifts hantering av gåvorna efter avslutad 
mässa 

 

På frågorna om vad prästerna själva gör med de konsekrerade gåvorna efter avslutad mässa var 

det en ganska stor homogenitet, där 64 präster (63,4 %) svarade att de sparar brödet och 77 

präster (76,2 %) svarade att de häller ut vinet i piscinan, jorden eller i rabatten. 34 präster (33,7 

%) svarade att de äter upp brödet och 17 präster (16,8 %) svarade att de dricker upp vinet. Alla 

dessa praktiker korresponderar med såväl en romersk-katolsk som en luthersk idealtyp. Däre-

mot blir uppdelningen tydligare på frågan om sakramental tillbedjan, där hela 14 präster (13,9 

%) svarade att de anser det vara en viktig praktik. Resterande 87 präster (86,1 %) svarade att de 

antingen tyckte att det visserligen är en tillåten praktik, men att den är oviktig (16 präster, 15,8 

%), eller att det är visserligen är en tillåten praktik, men ingenting de själva sysslar med den (31 

präster, 30,7 %), eller, i starkast kontrast, att det är en praktik som inte alls bör tillämpas (40 

präster, 39,6 %). Det intressantaste i denna fråga är de 14 präster som anser sakramental till-

bedjan vara en viktig praktik, då detta mig veterligen aldrig varit något som överhuvudtaget 

praktiserats inom Svenska kyrkan eller drivits som fråga av den högkyrkliga rörelsen.  

 

Inom samma tema rör sig frågan om sakramentskåp, där 47 präster (44,8 %) svarat att de kan 

se meningen med sakramentskåp men att de inte vill betona användningen av det. 32 präster 

(30,5 %) har svarat att de antingen inte känner till bruket eller att de tycker det är oviktigt. Störst 

dikotomi uppstår mellan de 20 präster (19 %) som av teologiska skäl inte tycker att sakrament-

skåp bör brukas överhuvudtaget och de 6 präster (5,7 %) som anser att de är viktiga för ett rätt 

nattvardsfirande. Det är egentligen bara de 5,7 % som anser det vara en nödvändighet för ett 

rätt nattvardsfirande som korrelerar med en tydlig idealtyp, nämligen den romersk-katolska.  

 

I denna praktiskt inriktade del av enkäten finns en fråga som egentligen är samma fråga som i 

den första delen, men ställd på ett annat sätt. Tanken var att se om informanternas svar skilde 
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sig beroende på hur frågan var ställd. Frågorna det handlar om är nummer 26 och 5. Det var 

visserligen bara de som på fråga 24 eller 25 svarade att de sparade gåvorna efter avslutad mässa 

som fick möjlighet att svara på fråga 26, men svaret är ändå värt att redovisa. Frågan var om 

prästerna, när de sparat gåvorna, ansåg att dessa behövde konsekreras igen nästa gång de tas 

fram. Där svarade 23 präster ja och 42 präster nej. Det är en procentuell fördelning på 35,4 % 

kontra 64,6 %. Jämför det med fråga 5 om sjukkommunion där 28,7 % svarade att gåvorna be-

höver konsekreras igen, medan 71,3 % svarade att gåvorna inte behöver det. Nu kan det såklart 

vara så att det är en överhängande del av de som svarat nej när det gäller sjukkommunionen 

som inte fick möjlighet att svara på frågan en andra gång, då de kanske, exempelvis, oftast väljer 

att konsumera de överblivna gåvorna, så det bör inte dras allt för stora slutsatser från denna 

drygt sexprocentiga differens mellan svaren. Som helhet sett man kan dock tolka det som att 

respondentgruppen i denna fråga visar upp en lätt dragning åt en mer romersk-katolsk syn på 

gåvorna än en luthersk, då Luther som tidigare nämnts tänkte sig att konsekrationen upphör 

efter avslutad mässa. 

 

6.1 Slutsatser enkätens tredje del 

Sammantaget är det lite svårare att ange en dominerande idealtypisk huvudströmning när det 

gäller denna del av enkäten än de två förra. Jag argumenterar dock för att den lutherska ideal-

typen även här är starkast, men med en viss tendentiell dragning mot vad som verkar vara ett 

romerskt-katolskt inflytande. Detta baserar jag på att de flesta oftast svarat i enlighet med en 

luthersk idealtyp, som exempelvis i frågan om sakramentskåp där nästan hälften svarat att de 

kan se meningen med att använda det men att de inte vill betona detta användande. Jag tolkar 

det som ett uttryck för en tydligt luthersk pragmatism, där bruk som tillhör adiafora accepteras 

så länge de inte skymmer det teologiska budskapet. I de flesta frågor verkar den romersk-ka-

tolska influensen starkare än den reformerta, men intressant är att prästerskapet i dessa prak-

tiskt orienterade frågor oftare verkar välja de svarsalternativ som utgör ytterligheterna i speci-

fika idealtyper än de gjorde i enkätens första del. Särskilt när det gäller de frågor där de mer 
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lågkyrkligt inspirerade alternativen dominerar. Ett exempel är frågan om sakramental tillbed-

jan, där det uppstod en ganska stor dikotomi. Där var det nästan 40 % som helt fördömde prak-

tiken, medan 13,9 % svarade att de tycker att det är viktigt. I svaren från enkätens första del var 

det ovanligt att prästerna gav uttryck för så pass tydliga motsattsförhållanden och så skarpt tog 

avstånd från andra alternativ. Ett annat exempel på detta fenomen är frågan om sakramentskåp, 

där nästan 20 % av Luleå stifts präster svarar att de, av teologiska skäl, tycker att de inte borde 

användas överhuvudtaget.  

 

En förklaring till att dessa starka ställningstaganden blir synliga i denna del av enkäten skulle 

kunna vara att, om Linds analys av den moderna liturgiska renässansen i Svenska kyrkan stäm-

mer, så saknar Svenska kyrkans präster i hög utsträckning fullständig kunskap om den teolo-

giska kopplingen mellan nattvardssyner och nattvardspraktiker. Det Lind sa var att den svensk-

kyrkliga gudstjänstordningen sedan 1970-talet öppnat upp för en större liturgisk frihet, där en 

”rikare liturgi inte behöver sammankopplas med lärosatser om det ’liturgiskt riktiga’”.125 Där-

för, tänker jag mig, kan prästerna i Luleå stift finna det lättare att ge uttryck för skarpa marke-

ringar gentemot andra personers nattvardspraktiker än deras nattvardssyner, då man i det se-

nare fallet kanske är mer rädd för att trampa någon på tårna eller inskränka dennes teologiska 

frihet. Det blir, tänker jag mig, på något sätt personligare om man tar avstånd från en persons 

nattvardssyn än om man tar avstånd från dennes nattvardspraktik - särskilt då alltså om man 

lever i uppfattningen att liturgin är mer eller mindre frikopplad från teologin. 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Lind, 89. 
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Kapitel 7. Hur kan man förstå och förklara de representerade natt-
vardsteologierna ecklesiologiskt? 

 

I detta kapitel kommer jag behandla några exempel där det verkar gå att skönja de olika ideal-

typernas inflytande på prästers i Luleå stifts nattvardssyn. Min förhoppning är att förtydliga hur 

prästernas syn på nattvarden i varierande grad påverkats av olika strömningar i Svenska kyr-

kans nattvardsteologiska historia. Jag kommer också ta upp till diskussion vad som verkar vara 

ett antal diskrepanser vad gäller prästers nattvardssyn kontra nattvardspraktik. Det tål att åter-

igen poängteras att enkätundersökningen i sig inte tillät informanterna att motivera sina svar. 

Jag kommer dock redogöra för de olika förklaringsalternativ till dessa diskrepanser som jag kan 

hitta grund för, och argumentera för vilka jag finner rimligast. 

 

7.1 Calvinism eller liberalteologi? 

Som jag sagt tidigare borde enkätens allra första fråga - den om vad som händer med brödet 

och vinet under nattvarden - vara lite av en vattendelare när det kommer till en persons natt-

vardsteologi. Dels är denna fråga en av enkätens tydligaste markörer för de fyra nattvardsteolo-

giska idealtyper som presenterats i denna uppsats, och dels borde rimligtvis svaret på denna 

fråga färga av sig på resten av svaren i enkäten. Som det framgått i kapitel 3 har Svenska kyrkan 

en tämligen mångskiftande teologisk historia, med ett antal teologiska paradigmskiften. En av 

de största frågorna verkar ha varit på vilket sätt kyrkan bör vara en evangelisk-luthersk kyrka. 

För ingen av de stora fromhetstraditioner som påverkat den svenska kyrkans teologiska utveckl-

ing har haft en ambition att omvandla den till tillexempelvis en romersk-katolsk eller reformert 

kyrka - de har alla sett sig som lutherska traditioner, argumenterande för ett vad de anser kor-

rekt lutherskt bruk. Och i vissa fall, som i lågkyrkliga rörelser, finns det starka reformerta drag 

när det gäller nattvardens liturgi, utan att de för den skull skriver under på en calvinistisk eller 

zwingliansk nattvardsteologi. Som jag belyste i kapitel 3 har pietistiska och upplysningsinspire-

rade förespråkare båda haft liknande krav på nattvardens utformning, även om de ofta skiljer 

sig åt på ett djupare teologiskt plan. Det är därför viktigt att, när det kommer till nattvardens 
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första fråga, skilja på vad som kan tolkas som ett reformert inflytande och vad som kan tolkas 

som ett liberalteologiskt inflytande - även om ”liberalteologi” inte är en formulerad idealtyp för 

denna uppsats. Anledningen till att liberalteologi inte kan klassificeras som en nattvardsteolo-

gisk idealtyp är att det varken är eller utger sig för att vara ett systematiserat teologiskt system. 

Den liberalteologiska rörelsen är konfessionsöverskridande och återfinns i varierad grad inom 

snart nog alla kristna grupperingar, och rör snarare frågan om kunskapssyn än om dogmatik.126 

Liberalteologin kännetecknas i första hand av dess historisk-kritiska hållning, samt av dess vilja 

att värdera förnuftet högre än uppenbarelsen.127  

 

På fråga 1 har 35,5 % av de präster i Luleå stift som deltog i enkäten svarat i enlighet med vad 

som på ytan mest liknar en calvinistisk idealtyp. Men jag tycker det är plausibelt att tänka sig 

att anledningen till att dessa 39 präster inte tänker sig att någonting händer med brödet och 

vinet men att Jesus är andligt närvarande när gåvorna tas emot, snarare är ett uttryck för den 

logiska rationalitet som hör till liberalteologin än calvinismen. Liberalteologin tar ju som jag 

redan beskrivit sin utgångspunkt i upplysningstidens tilltro till förnuftet, vilket innebär att 

mycket av den ”vidskeplighet” som återfinns i de bibliska texterna och den kristna traditionen 

ses på med skepsism.128 Med detta följer tanken att brödet och vinet rimligtvis inte kan vara 

bärare av Kristi kropp och blod på det fysiska sätt som den katolska och den lutherska tradit-

ionen gör gällande.129 Det här möjliggör alltså att en person skulle kunna ge ett typiskt calvin-

istiskt svar på enkätens första fråga, utan att för den skull själv säga sig vara calvinist. Hypote-

tiskt sett skulle det kunna vara så att Calvins beskrivning av nådemedlen bara råkar stämma 

bäst överens med de logiska begränsningar som upplysningsidealets rationella tänkande kräver. 

Anledningen till att jag finner denna förklaring mer plausibel än att det skulle handla om regel-

rätt calvinistiska influenser är att det verkar vara så att det är de som svarat i enlighet med detta 

alternativ i enkätens första fråga som i minst grad svarar i enlighet med samma idealtyp i andra 

                                                           
126 Fergusson, 467. 
127 Langford. 1. 
128 Klingert, 12. 
129 Klingert, 12. 



43 
 

frågor. Exempelvis svarade bara 18 personer att de inte tänker sig att Kristus är närvarande i 

bröd och vin på fråga 14, vilket är långt mycket färre än de 39 som svarade det i fråga 1. Ett 

annat exempel är frågan om corporalet behövs. Där har 30 personer svarat nej, vilket rimligtvis 

borde innebära att åtminstone 9 personer som enligt fråga 1 inte tänker sig att någonting kon-

sekreras i nattvarden ändå tycker att corporalet behövs i mässfirandet. Varför, kan man undra, 

tycker dessa åtminstone 9 personer att corporalet behövs om de inte anser att någonting kon-

sekreras i nattvarden? Ett tredje och sista exempel är frågorna om epikleserna, där bara 4 per-

soner svarade att de tyckte att konsekrationsepiklesen var onödig för mässans instiftande. Att 

be för att Anden ska nedsänka sig i det fysiska brödet och vinet är en så tydligt icke-calvinistisk 

praktik att det är nästan förvånande att diskrepansen kan vara så stor mellan fråga 1 och 17. Ur 

detta hänseende är det i frågan om kommunionsepiklesen mindre förvånande, då den calvin-

istiska spiritualpresensen faktiskt handlar om Kristi andliga närvaro i mässan - om än inte spe-

cifikt i brödet och vinet.130 Jag föreställer mig att de präster som influerats av Calvins teologi i 

så hög grad att de accepterat dennes syn på nattvardens natur rimligtvis borde - i högre grad än 

vad som är fallet här - svara i enlighet med denna idealtyp i fler frågor än bara fråga 1. Men har 

en del av prästerna istället svarat på fråga 1 utifrån liberalteologiska bevekelsegrunder är det 

inte rimligt att kräva att de ska svara i enlighet med den calvinistiska idealtypen i andra frågor 

- även om de alltså gjort det i fråga 1. En parallell kan dras till diskussionen i kapitel 3, där jag 

förklarade pietismens och upplysningens gemensamma strävan mot en liturgiskt avskalad 

mässa. Liknelsen var att, om båda dessa rörelsernas liturgiska uttryck skulle - om de vore upp-

ritade på karbonpapper - läggas ovanpå varandra, så skulle de vara nästintill identiska. Men 

bevekelsegrunderna, teologin bakom, ändå är djupt annorlunda. Samma princip skulle kunna 

appliceras här, och en sådan förklaring skulle till viss del kunna bringa ljus över de diskrepanser 

mellan nattvardssyn och nattvardspraktik som blir synliga när man jämför enkätsvaren utifrån 

den på ytan starka reformerta influens som blir synlig i fråga 1. Jag kommer prata mer om andra 

diskrepanser jag tycker mig uppfatta mellan prästers nattvardssyn och nattvardspraktik senare 

i kapitlet, men anledningen till att jag gör en så stor poäng av fråga 1 och hur svarsfördelningen 

                                                           
130 Nylund, 56. 
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på den korrelerar med svarsfördelningen på andra frågor är just de hårda teologiska skiljelinjer 

man kan anse att den ger uttryck för. Min slutsats blir alltså att svarsfördelningen på enkätens 

första fråga inte med nödvändighet borde ses som ett uttryck för att prästerna i Luleå stift bär 

på starka calvinistiska influenser, utan att det är rimligare att tänka sig att det är ett uttryck för 

prästernas liberalteologiskt inspirerade sakramentssyn. 

 

7.2 De nattvardsteologiska idealtypernas inverkan på nattvardsteologin i Luleå stift 

Det finns som sagt ett antal frågor i denna enkät som tydligare än andra visar på de olika ideal-

typernas påverkan på nattvarsteologin hos präster i Luleå stift, varav redan avhandlade fråga 1 

borde vara den allra starkaste markören. Men låt oss också ta en titt på fråga 6, den om bara 

personer vigda till prästtjänst kan celebrera nattvarden. Som framgår av figuren här nedanför 

svarar 72 präster, alltså nästan exakt två tredjedelar (66,7 %), ja på den frågan. 

1. Ja - 72/66.7 % 

2. Nej, men det är bara de som bör eller när 
präst absolut inte går att nå - 27/25 % 

3. Nej, alla döpta och konfirmerade kan  
- 3/2.8 % 

4. Nej, alla döpta kan - 6/5.6 % 

5. Nej, alla kan leda nattvardsfirande - 0/0 % 

 

Figur 5. Kan bara personer vigda till prästtjänst celebrera nattvarden enligt dig? (108 svar) 
 

Som jag nämnde i kapitel 4 korrelerar svarsalternativ 1 starkast med den romersk-katolska ide-

altypen, medan svarsalternativ 2 starkast korrelerar med den lutherska. För Luther var tanken 

om det allmänna prästadömet reell, och med det följde vissa saker av naturlighet. Ett av dem 

var att alla människor i och med dopet också fick möjlighet att celebrera nattvarden.131 Men, 

tänkte Luther, det var ingenting som borde ske annat än i absoluta nödfall, då vi människor fått 

olika kall och detta kall gett oss olika uppgifter. Den som blivit kallad till präst är den som i 
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första hand blivit kallad till att celebrera mässan, och därför är det också prästen som bör göra 

det - i allra möjligaste mån.132 Jag skulle kunna tänka mig att eftersom de tillfällen då kriterierna 

uppnåtts för att någon annan än en präst har rätt att celebrera mässa historiskt sett torde ha 

varit relativt få i Sverige så lär det ha varit en brasklapp som sällan använts. En av anledningarna 

till varför det är rimligt att anta att sådana situationer sällan uppstått är den svenska kyrkans 

starka ställning och goda ekonomi. Det har helt enkelt i väldigt stor utsträckning setts till att det 

funnits tillräckligt många präster överallt för att de grundläggande uppgifterna ska kunna utfö-

ras. Och därför är denna brasklapp inte någonting som behövts eller har poängterats, vare sig 

på ett teologiskt eller praktiskt plan. Att poängtera lekfolks möjlighet att i nödfall kunna celeb-

rera nattvard har heller inte varit en fråga som drivits från lågkyrkligt håll, utan kanske ur ett 

svenskkyrkligt perspektiv kan ses som en teologisk parentes i Luthers nattvardssyn. Att fördel-

ningen då är 66 % mot 25 % i vad som verkar vara en romersk-katolskt inspirerad favör blir i 

det ljuset inte särskilt märkligt, då den allmänna bilden av ett korrekt lutherskt bruk i detta 

hänseende överensstämmer med den romersk-katolska. 

 

Två andra frågor där det tydligt går att spåra vilka idealtyper det är som influerat teologin är, 

som syns i figurerna nedan, de om hanteringen av brödet och vinet efter avslutad mässa. Vad 

gäller brödet svarar 98 informanter (97,1 %) antingen att de äter upp det överblivna brödet eller 

att de sparar det till ett senare tillfälle. Båda dessa praktiker ligger i linje med nattvardssyner 

som bygger på en realpresens, då Kristi reella närvaro i brödet av naturlighet fordrar ett respekt-

fullt hanterande. Visserligen sägs ingenting om sättet på vilket de som svarat alternativ 1 sparar 

gåvorna, men bortsett från ett rent ekonomiskt motiv torde ett sparande rimligtvis innebära en 

högre grad av respekt än att exempelvis slänga bort det överblivna brödet (vilket ur ett rent 

hygieniskt perspektiv vore det självklara). Enligt den lutherska idealtypen upphör visserligen 

gåvorna vara sakrament efter avslutad mässa,133 men det innebär inte att de inte fortsättningsvis 

bör hanteras med respekt. De har varit Kristi kropp och blod, och det är inte någonting som 
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inte betyder något. Svarsalternativ 1, att spara gåvorna till ett senare tillfälle, är annars visserli-

gen starkast kopplat till en romersk-katolsk idealtyp där det konsekrerade brödet ska sparas i 

tabernaklet och helst även finnas tillgängligt för sakramental tillbedjan.134 

 

1. Sparar det till ett senare tillfälle - 64/63.4 % 

2. Äter upp det - 34/33.7 % 

3. Gräver ned det - 1/1 % 

4. Slänger det - 2/2 % 

 

Figur 6. Efter mässan, vad gör du oftast med det konsekrerade brödet? (101 svar) 

 

 

1. Sparar det till ett senare tillfälle - 1/1 % 

2. Dricker upp det - 17/16.8 % 

3. Häller ut det i piscinan, jorden eller i  
rabatten - 77/76.2 % 

4. Häller ut det i vasken - 6/6 % 

 
Figur 7. Efter mässan, vad gör du oftast med det konsekrerade vinet? 

 

När det kommer till det konsekrerade vinet gäller ungefär samma sak som för brödet: 94 präster 

(94,4 %) har antingen svarat att de dricker upp det eller häller ut det i piscinan, jorden eller 

rabatten - vilka alla kan tolkas som ett uttryck för samma respektfulla hållning som för brödet. 

Vad som är anmärkningsvärt när det kommer till dessa båda frågor är den numerära bristen på 

calvinistisk eller zwingliansk hållning. Det är väldigt få, bara två präster i fråga 24 och sex präster 

i fråga 25, som svarar i enlighet med vad man skulle kunna tolkas som ett mer reformert influ-

erat synsätt. Nämligen att då brödet och vinet inte är egentligt konsekrerat så blir man lite friare 

att vara lite mer pragmatisk (läs slänga bort/hälla ut i vasken) med resterna. Om denna ganska 

tydliga katolska och lutherska influens beror på en större vördnad för brödet och vinet än vad 

                                                           
134 Katolska kyrkans katekes, ”Katolska kyrkans katekes 1379”, http://www.vatican.va/ar-
chive/ENG0015/__P41.HTM (accessed December 25, 2016). 
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man skulle kunna anta från enkätens första fråga eller om det handlar om prästers respekt för 

varandra är svårt att svara på. Med det senare menar jag alltså att eftersom denna fråga är prak-

tiskt riktad - hur prästerna gör istället för hur de resonerar teoretiskt - så skulle det möjligtvis 

kunna vara så att några av de som svarat att de exempelvis sparar brödet och häller ut vinet i 

piscinan gör det för att de vet att deras prästkollegor anser det vara teologiskt viktigt - och inte 

för att de själva tycker det.  

 

Fråga 27, som handlar om sakramental tillbedjan, är i mitt tycke särskilt intressant. Det som 

framförallt sticker ut i svaren på denna fråga är att hela 14 personer (13,9 %) svarat att de anser 

att sakramental tillbedjan är en viktig praktik. Detta trots att det är en praktik som mig veterli-

gen aldrig praktiserats öppet i Svenska kyrkan sedan reformationen. Om detta är ett uttryck för 

en i denna fråga väldigt stark romersk-katolsk influens hos nästan 14 % av prästerna i Luleå stift 

eller om det handlar om något annat är svårt att svara på. Men ett alternativ, som jag kan tänka 

mig, är att det kan finns en felmarginal bland dessa 14 präster. En felmarginal som säger att 

vissa kan ha missförstått frågan - eller i alla fall tolkat den att handla om något annat än det 

katolska bruket att spara ett konsekrerat bröd i en särskild ställning framme vid altaret för att 

församlingsborna ska kunna tillbe Kristi kropp. Anledningen till att jag tycker detta kan vara 

ett rimligt alternativ är att sakramental tillbedjan är en så pass ovanlig svenskkyrklig praktik att 

det vore väldigt förvånande om så procentuellt många faktiskt anser att det är en viktig praktik. 

 

Avslutningsvis vill jag belysa fråga 14, den om när respondenten tänker sig att Kristus är när-

varande i bröd och vin. Där har 20 personer, alltså 19 %, svarat att de tänker sig att Kristus är 

närvarande i bröd och vin bara under själva mottagandet. Det är en nattvardssyn som egentli-

gen inte förekommer inom någon av de fyra idealtyperna i denna uppsats, och därför anser jag 

att den kräver lite extra uppmärksamhet. Att Kristus skulle vara närvarande i brödet och vinet 

bara under mottagandet går nämligen i linje med ett s.k. receptionistiskt synsätt, vilket till viss 
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del kan tillskrivas Philipp Melanchthon.135 Att denna syn skulle vara så välrepresenterad bland 

prästerna i Luleå stift kan vid en första anblick verka lite märkligt, men faktum är att de svenska 

pietistiska rörelserna i flera frågor i ganska hög grad är influerade av Melanchthons teologi sna-

rare än Luthers. Efter Luthers död gick nämligen Melanchthon och hans lärjungar, 

Philippisterna, en annan väg då de var rädda för att Luthers tro på realpresensen och hans fokus 

på konsekrationens mysterium skulle kunna leda till ett återinförande av en katolsk nattvards-

syn. Detta är en rädsla som delats av lågkyrkliga rörelser inom svenska kyrkan, och tyngdpunk-

ten kom därför att förskjutas från konsekrationen till själva kommunionen. Denna förenklade 

bild av - och rädsla inför - vad som kan uppfattas som ett i det här fallet katolskt bruk har ofta 

använts som skiljelinjer för att markera vad som är ”rätt” och ”fel” genom den svenskkyrkliga 

historien. Liknande argument har använts från högkyrkligt håll för att varna för faran av att 

anamma reformert influerade liturgiska bruk. Det jag försöker förklara är alltså att den svenska 

teologiska debatten historiskt sett är ganska starkt präglad av rädslan för att ramla ner i olika 

teologiska diken. Från lågkyrkligt håll har man varit så rädd för det romersk-katolska diket att 

alla bruk som andats det minsta lilla katolicism har setts på med ypperlig skepsism, och samma 

sak har gällt åt motsatt håll. Min undersökning visar dock att det finns starka drag till de flesta 

fromhetstraditioner hos prästerna i Luleå stift, även om den lutherska idealtypen ändå får sägas 

vara dominerande. 

 

7.3 Diskrepanser mellan nattvardssyn och nattvardspraktik 

Jag har redan avhandlat vad som verkade vara ett antal diskrepanser mellan prästernas natt-

vardssyn och nattvardspraktik baserat på enkätens första fråga. Men de utgör inte alla fall av 

diskrepanser som jag hittat i enkätmaterialet. Av utrymmesskäl kommer jag dock bara kunna 

presentera två fall, vilka får stå som exempel på sättet som dessa diskrepanser uppvisar sig. 
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På fråga 21 svarade 14 präster att de tänker sig att allt på corporalet konsekreras, medan bara 4 

präster på fråga 11 svarade att det inte spelar någon roll vilken dryck som används till nattvar-

den. Jag menar att om man, som de 14 prästerna på fråga 21, anser att allt på corporalet kon-

sekreras - eventuella handböcker, pärmar, papper, blomblad - så borde man logiskt sett också 

anse att alla sorters vätska gör det. Och gör man det så kan ju inte vätskans natur villkora kon-

sekrationsmöjligheterna. Det verkar för mig som att åtminstone 10 präster i detta fall tycks ge 

uttryck för en logisk diskrepans: antingen kan de inte anse att allt på corporalet konsekreras, 

eller så kan de inte anse att vinets färg är konstituerande för konsekrationsmöjligheten. Kom-

binationen tycks för mig logiskt omöjlig.   

 

Ett annat exempel på en sådan diskrepans är den mellan fråga 2 och 14. På fråga 2 svarade 45 

av de tillfrågade prästerna att de anser att gåvorna fortsätter vara sakrament efter avslutad 

mässa, medan bara 18 av prästerna på fråga 14 valde det enda alternativ som implicerar att 

Kristus fortsätter vara närvarande i bröd och vin efter avslutad mässa. Menar de övriga 27 präs-

terna att gåvorna fortsätter vara sakrament utan att Kristus är närvarande i brödet och vinet, 

eller är detta ett uttryck för en läromässig inkoherens? Alltså att vissa präster i Luleå stift i varje 

given fråga tenderar att svara på det alternativ de gillar bäst utan att detta med nödvändighet är 

förankrat i ett koherent teologiskt system? Jag är inte beredd att svara definitivt ja på den frågan, 

men skulle så vara fallet tänker jag mig att det i så fall skulle kunna vara en konsekvens av den 

brist på samband mellan teologi och liturgi som Lind beskriver finns i 1986 års handbok.136 Att 

när förankringen mellan praktik och teologi försvagas i kyrkans officiella dokument godkänner 

det på sätt och vis att varje enskild prästs teologiskt spunna nät också löses upp i knutarna. Jag 

kan som sagt inte ge något definitivt svar på varför denna dikotomi uppstår, men jag tycker de 

är intressanta och efterlyser vidare forskning i ämnet. 

 

                                                           
136 Lind, 89. 
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Kapitel 8. ”Unika” tendenser i Luleå stift 

I enkätsvaren har det visat sig att det i vissa frågor är så procentuellt många som svarat på ett 

sätt som inte korresponderar med någon traditionell idealtyp att jag känner mig nödgad att 

inkludera ett kapitel som avhandlar vad som verkar vara förekomsten av ”unika” tendenser i 

Luleå stift. Anledningen till att jag kallar det för ”unika” tendenser för Luleå stift är att jag saknar 

empiriskt material för att dra några slutsatser gällande nattvardssyner hos svenskkyrkliga präs-

ter utanför detta stift (eller för Svenska kyrkan i ett globalt perspektiv, för den delen). Det är 

inte helt osannolikt att vissa tendentiella drag som framkommer i denna undersökning även 

kan förekomma även utanför stiftets gränser, men det utgör isåfall material för vidare forskning. 

 

8.1 Ger liturgisk frihet teologisk frihet? 

Ett tydligt exempel på vad som skulle kunna vara ett utryck för en ”unik” tendens i Luleå stift 

är - som jag redan varit inne på i kapitel 4 - frågan om vilka som får ta emot nattvarden.137 Där 

har 60 % svarat att det på något sätt är villkorat, med gemensamt ”minsta” krav att man är döpt. 

Detta medan resterande 43 personer, nästan 40 % av informanterna, svarat att alla, utan undan-

tag, får ta emot nattvarden. Att alla skulle vara välkomna till nattvarden, helt utan undantag, är 

inte någonting som styrks av någon av de fyra idealtyperna som beskrivs i denna uppsats. Dess-

utom kräver Svenska kyrkans kyrkoordning dop för nattvardsgång.138 Fortsatt intressant är sva-

ret på fråga 19, som handlar om vad prästen gör om en person som den av olika anledningar 

inte anser får ta emot nattvarden kommer fram. Där svarar bara en person (1,6 %) att den skulle 

neka personen medan 17 präster (27 %) svarade att de visserligen skulle neka den som kom 

fram, men att de skulle erbjuda välsignelse istället. Vad som är anmärkningsvärt är att hela 45 

personer (71,4 %) som alltså på fråga 7 svarat att de anser att tillträdet till nattvarden på olika 

sätt är villkorat (exempelvis genom dopet) här svarar att de ger personen nattvard ändå om den 

situationen uppstår. Varför så många - hela 71 % - svarade att de skulle välja att ge nattvarden 

                                                           
137 Enkätens fråga 7. 
138 Svenska kyrkans kyrkoordning, ”Svenska kyrkans kyrkoordning kap 20 § 2”, https://www.svenskakyr-
kan.se/default.aspx?id=1444114 (accessed December 25, 2016). 
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till någon som de inte anser har rätt att ta emot den är visserligen svårt att spekulera kring, men 

jag kan tänka mig flera orsaker. En förklaring till detta, som jag tror åtminstone Bengt Hägglund 

skulle hålla med om, skulle kunna vara att den liturgiska frihet som introducerades i och med 

1986 års kyrkohandbok kan tänkas ha smittat av sig till att i enskilda prästers medvetanden 

också börja gälla mer ”hårda” teologiska frågor - såsom dopets funktion, roll och betydelse. Att 

en ökad liturgisk frihet också inneburit en ökad teologisk frihet. En annan förklaring, som vis-

serligen inte utesluter den första, handlar om prästers i Luleå stifts kyrkosyn. Den katolske teo-

logen Avery Dulles menar att kyrkan till sin natur är föränderlig, helt enkelt eftersom varje ny 

tids specifika situation kräver det. Kyrkan, kan man säga, tvingas till ständig självrannsakan för 

att hitta sin identitet och sin roll i de samhällen hon befinner sig i. Utifrån detta har han i sin 

bok Models of the church (2002) formulerat ett antal ecklesiologiska modeller, varav en är Kyr-

kan som tjänare. Kortfattat kan man säga att kyrkan som tjänare beskriver en syn på kyrkan där 

fokus ligger på hennes tjänst i världen. Att kyrkan i viss mening är underordnad det värdsliga 

samhället. Denna syn har bland annat inspirerat till kyrkligt sponsrade sociala institutioner som 

religiösa förskolor, äldreboenden och soppkök; till profetiska ställningstaganden mot sociala 

orättvisor och för bland annat pacifism och människorättsaktivism. Men en fara med denna 

modell kan vara att man riskerar misstolka detta underordnande som lydnad mot världen när 

det egentligen handlar om lydnad mot Gud.139 Risken med detta är att kyrkan i ett allt mer 

sekulariserat och individualistiskt samhälle löper risk att likna en serviceinstitution vars uppgift 

blir att leverera en produkt till det samhälle hon befinner sig i - ibland med risken att det sker 

på bekostnad av ens egna teologiska ståndpunkter.140 Accepterar man förekomsten av denna 

ecklesiologiska modell är det inte helt otänkbart att de präster som ger avkall på både de teolo-

giska traditionernas och den svenska kyrkoordningens syn på dopet som krav för nattvardsgång 

på ett eller annat sätt är influerad av denna kyrkosyn. Detta då nattvarden i detta fall kan ses 

som en mänsklig rättighet vars jobb det blir kyrkan att tillhandahålla. Sista men inte minst kan 

man också tänka sig att prästerna i Luleå stift, oavsett om de är influerade av Dulles ecklesiolo-

giska modell eller inte, väljer att ge nattvarden till alla som kommer fram baserat på pastoral 

                                                           
139 Avery Dulles, Models of the Church (New York: Image Books, 2002), 81-94. 
140 Dulles, 81-94. 
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hänsyn. Alltså att man som präst inte vill markera ett utanförskap under pågående gudstjänst. 

Oavsett vilken av dessa förklaringsmodeller man anser verkar rimligast, så verkar prästernas 

svar på denna fråga visa på en slags liberalpragmatiskt arv, där större hänsyn tas till individen 

än till den teologiska principen.  

 

8.2 Traditionens triumf över teologin? 

Ett annat exempel på vad som skulle kunna sägas vara ett uttryck för en ”unik” tendens för 

präster i Luleå stift är vad som framkommer i fråga 12. Där ställs frågan om färgen på vinet 

spelar någon roll, och där har nästan 70 % av informanterna svarat att vinet måste vara rött. Det 

är i mitt tycke väldigt intressant då detta inte stöds av någon av de fyra idealtyperna, utan är ett 

ur ett globalt nattvardshistoriskt perspektiv väldigt annorlunda krav. Det är, exempelvis, inte 

ovanligt att det erbjuds vitt vin i katolska och reformerta mässor i Sverige. Och går man på 

mässa i utlandet märker man att detta krav är synnerligen unikt då varken den katolska, lut-

herska eller reformerta traditionen ställer något sådant krav. Den enda förklaring jag kan ge till 

att detta är så viktigt för prästerna i Luleå stift är att man, när vinet ska representera Kristi blod, 

föreställer sig att färgen blir avgörande för att den bilden ska fungera. Varför detta är viktigt 

inom just Svenska kyrkan är svårt att ge något svar på, men jag skulle kunna tänka mig att om 

detta har varit den rådande normen inom den svenskkyrkliga historien så är det inte otroligt att 

det som först var ett praktiskt uttryck för att förtydliga kopplingen mellan blod och vin, över 

tid förvandlats till tradition som blivit norm som efter hand uppnått lag-status. 

 

Ett annat exempel på detta, där norm tycks förvandlas till lag, är i frågan om konsekrationse-

piklesen. Även om konsekrationsepiklens starka ställning i nattvardsfirandet kanske inte kan 

klassas som unik ur ett globalt perspektiv så är den ändå anmärkningsvärd för Svenska kyrkan. 

Konsekrationsepiklesen som något oumbärligt för mässans instiftande hör ju som jag tidigare 

beskrivit egentligen hemma i en grekisk-ortodox tradition. Jag har visserligen, i kapitel 4, re-

dogjort för att en kommunionsepikles varken är eller har varit en helt ovanlig företeelse inom 
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både den romersk-katolska kyrkan och inom den lutherska ortodoxin,141 men att så mycket som 

att 51,5 % av informanterna skulle anse att konsekrationsepiklesen är nödvändig för mässans 

instiftande är för mig väldigt förvånande. När konsekrationsepiklesen inkluderades i 1976 års 

gudstjänstordning var det första gången den dök upp i officiell svenskkyrklig liturgi på 400 år.142 

Jag kan inte med säkerhet återge de teologiska bevekelsegrunderna bakom införandet av en hu-

vudsakligen grekisk-ortodox tradition i den svenskkyrkliga liturgin, men klart är att sedan kon-

sekrationsepiklesens intåg i den svenska mässan för 40 år sedan har den hos ungefär hälften av 

prästerna i Luleå stift fått en ställning som obligatorium. Det är en anmärkningsvärd attitydför-

ändring på så kort tid, särskilt när det handlar om en fråga som teologiskt sett är så långt sepa-

rerad från en luthersk nattvardssyn.143 Mitt resonemang kring detta liknar det om färgen på 

nattvardsvinet ovan. Alltså att en praktik kan gå från att anses vara adiafora till norm till läro-

mässigt viktig över tid. Denna attitydförändring underlättas naturligtvis om förankringen mel-

lan praktik och teologi försvagas, vilket enligt Hägglund och Lind tycks ha varit fallet i och med 

införandet av 1986 års handbok - där en ”rikare liturgi inte behöver sammankopplas med läro-

satser om det ’liturgiskt riktiga”.144 I just detta specifika fall kan det såklart vara så att prästernas 

i Luleå stift syn på Ordet inte är samma som Luthers, och att de alla är medvetna om vad den 

teologiska innebörden blir om konsekrationsepiklesen ses som viktig för mässans instiftande. 

Men oavsett vilket är detta intressant ur ett svenskkyrkligt perspektiv. 

 

 

 

 

Kapitel 9. Slutsatser 

                                                           
141 Se sid 32.  
142 Hägglund, ”Traktat om liturgin i den svenska kyrkan,” 22 
143 Senn, 79 
144 Lind, 89. 
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Denna uppsats har ämnat undersöka vilka olika nattvardssyner och nattvardspraktiker som 

finns hos aktiva präster i Luleå stift och hur dessa kan förstås och förklaras ecklesiologiskt. För 

att underlätta detta har jag arbetat med ett antal arbetsfrågor. De tre första syftade till att utröna 

vilka nattvardssyner och nattvardspraktiker som finns representerade hos prästerna i Luleå stift. 

Utifrån det material jag har samlat in kan jag konstatera att prästerna i Luleå stift generellt sett 

verkar starkast influerade av en luthersk idealtyp. Materialet visar också på vad som verkar vara 

en starkare tendentiell lutning åt romersk-katolska influenser än reformerta. Intressant är att 

influenserna från den lutherska idealtypen verkar starkast när det gäller prästernas nattvards-

syner snarare än deras nattvardspraktiker. I enkätens mer praktiskt orienterade delar, alltså del 

2 och 3, verkade den lutherska influensen något svagare, medan den romersk-katolska influen-

sen blev tydligare. Min analys är således att prästerna i Luleå stift verkar mer influerade av den 

romersk-katolska idealtypen när det gäller deras nattvardspraktik än deras nattvardssyn. En sak 

som kan tyckas förvånande är att den romersk-katolska idealtypen är så pass välrepresenterad 

i det traditionellt sett så lågkyrkliga Luleå stift. En förklaring till detta anser jag kunna vara att 

1986 års handbok innehåller fler liturgiska uttryck influerade av den högkyrkliga rörelsen än av 

den lågkyrkliga. Detta får som följd att bruk influerade av den romersk-katolska idealtypen har 

fått en allt mer normativ roll i den svenska mässan under de senaste 30 åren, vilket alltså av-

speglas i enkätmaterialet. En annan sak värd att nämna är att svaren i enkätens tredje del ver-

kade ge uttryck för en större dikotomi mellan idealtyperna än i tidigare delar. En anledning jag 

kan tänka mig är att prästerna i Luleå stift kan uppleva det lättare att ge uttryck för skarpa mar-

keringar gentemot andra nattvardspraktiker än mot andra nattvardssyner. Jag tänker mig att 

det, för de deltagande prästerna, kan kännas mindre personligt om de tar avstånd från vad de 

tänker sig kan vara en persons nattvardpraktik än från dennes nattvardssyn. Särskilt om man 

lever i uppfattningen att liturgin är mer eller mindre frikopplad från teologin, vilket - utifrån de 

diskrepanser som framkommit i enkätmaterialet - verkar vara fallet för i alla fall vissa av präs-

terna som deltagit i denna studie. 
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Min undersökning har som sagt också visat på ett antal diskrepanser när det gäller prästernas i 

Luleå stift nattvardssyn och nattvardspraktik. Många av de diskrepanser jag till en början note-

rade baserades på svarsresultatet på enkätens första och teologiskt mest profilerade fråga. Efter 

en noggrannare analys visade det sig dock att dessa diskrepanser berodde på vad som troligtvis 

är vissa prästers liberalteologiskt influerade sakramentssyn snarare än på de calvinistiska influ-

enser jag först antog var fallet. Detta förklarade till viss del förekomsten av dessa diskrepanser, 

då man rimligtvis inte kan kräva att personer ska svara i enlighet med en calvinistisk idealtyp i 

fler av enkätens frågor om de inte gjorde det i första taget. Anledningen till att calvinismen och 

liberalteologin överlappade i frågan om sakramentens natur tänker jag har att göra med att li-

beralteologins rationalitetskrav, kunskapssyn och sakramentssyn tycks ta sig samma uttryck 

som Calvins spiritualpresens i nattvarden. Liberalteologin har också historiskt sett varit allierad 

med den lågkyrkliga rörelsen när det kommer till nattvardsteologiska frågor, vilket alltså märks 

bland prästernas i Luleå stift enkätsvar. Men dessa diskrepanser var inte de enda jag hittade. 

Andra teologiska diskrepanser är svårare att förstå och förklara. Även om jag inte kan ge ett 

definitivt svar på frågan om varför dessa diskrepanser uppstått så framlägger jag hypotesen att 

det kan vara ett uttryck för en teologisk inkoherens med ursprung i avsaknaden av tydligt teo-

logiskt förankrad liturgi i 1986 års handbok. Jag kan tänka mig att när förankringen mellan 

praktik och teologi försvagas i kyrkans officiella dokument så godkänner det på sätt och vis att 

varje enskild prästs teologiska nät också börjar lossa lite i knutarna.  

 

Avslutningsvis har jag i arbetet med denna uppsats identifierat vad som verkar vara ett antal 

”unika” tendenser för Luleå stift. Jag tänker mig att dessa traditioner kan ha uppkommit av ett 

antal olika anledningar. För det första som ett resultat av värdeförskjutning. Alltså att ett bruk 

som, när det togs i bruk, inte hade någon speciell innebörd. Men att det efterhand, av tradition-

ens makt, kan ha ansetts ha teologiskt egenvärde, och därifrån kommit att uppnå lag-status. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara de svenska prästernas starka poängtering av att det måste 

vara rött vin till mässan. En annan förklaring kan vara att prästerna av idag kan tänkas vara 
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formade av samhällets ökande sekularisering, och att de i ett försök att möta den moderna män-

niskan formulerar nya liturgiska uttryck, utan förankring i vare sig tradition eller det teologiska 

system de utgår från. Detta skulle i sin tur kunna baseras på en kyrkosyn som liknar Avery 

Dulles ecklesiologiska modell Kyrkan som tjänare. Risken med denna modell är att kyrkan i ett 

sekulariserat och individualistiskt samhälle löper allt större risk att börja likna en servicein-

stitution där prästens uppgift blir att leverera en produkt - vilken alltså ibland riskerar sakna 

förankring med kyrkans tradition och lära. Och det tredje alternativet, som inte utesluter de 

andra två, skulle kunna vara en liknande förklaring som den jag gav till de diskrepanser mellan 

nattvardssyn och nattvardspraktik som jag nämnde tidigare. Alltså att den liturgiska frihet som 

introducerades i 1986 års handbok kan ha inneburit att prästerna i Luleå stift inte bara upplever 

en frihet gentemot de traditionella liturgiska bruken, utan också upplever sig fria att formulera 

nya, egna, liturgier.  

 

Allt som allt anser jag att jag med denna undersökning har lyckats med ansatsen att undersöka 

vilka olika nattvardssyner och nattvardspraktiker som finns hos aktiva präster i Luleå stift, och 

hur dessa kan förstås och förklaras ecklesiologiskt.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att ge en fördjupad förståelse för synen på nattvarden inom 

Svenska kyrkan med speciellt hänseende till Luleå stift. Genom att ge stiftets präster möjlighet 

att dela med sig av sina egna nattvardsteologiska försanthållanden har jag kunnat redogöra för 

vilka olika nattvardssyner och praktiker som finns hos aktiva präster i Luleå stift. Jag har även 

kunnat argumentera för hur dessa kan förstås och förklaras ecklesiologiskt. 

 

I inledningen av uppsatsen gav jag en kort bakgrundsbeskrivning innan jag presenterade upp-

satsens problemformulering, frågeställningar och syfte. Efter det redovisade jag de fyra natt-

vardsteologiska idealtyper jag formulerat för denna uppsats; den romersk-katolska idealtypen, 

den lutherska idealtypen, den calvinistiska idealtypen och den zwinglianska idealtypen. Idealty-

perna framställde jag från historiska källor om olika synsätt på nattvarden som jag såg som 

typiska för en viss syn och för ett visst förhållningssätt till nattvarden. De kan sägas vara en 

sammanställning av vad jag anser vara de viktigaste dogmatiska uttrycken inom en given tros-

sammanslutning. Dessa fungerade senare i uppsatsen som den fond gentemot vilken jag relate-

rade det enkätmaterial jag fick in från Luleå stifts präster. Efter det tecknade jag en kortfattad 

översikt över den nattvardsteologiska utvecklingen i Luleå stift i syfte att åskådliggöra de olika 

idealtypernas inverkan på Svenska kyrkan ur ett historiskt perspektiv. Därefter följde en pre-

sentation av det enkätmaterial jag samlat in, vilken var fördelad över tre kapitel som baserades 

på enkätens tre delar Nattvardssyn, Gudstjänstpraxis och Hantering av sakrament. I det första 

av dessa kapitel redogjorde jag för hur de nattvardsteologiska idealtyperna influerat nattvards-

synen hos prästerna i Luleå stift. I det andra redogjorde jag för hur idealtyperna influerat präs-

ternas gudstjänstpraxis och i det tredje hur de influerat sättet på vilket prästerna hanterar gå-

vorna efter avslutad mässa. Slutsatsen jag kunde dra av denna undersökning var att prästerna i 

Luleå stift generellt sett verkar mest influerade av den lutherska idealtypen, följt av den ro-

mersk-katolska och sedan den calvinistiska. Detta relationella förhållande var tydligast i enkä-

tens första del, och blev inte lika markant i de två andra delarna. Prästerna i Luleå stift verkar 

alltså vara mer influerade av det romersk-katolska nattvardsbruket än av deras nattvardssyn.  
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I kapitlet efter belyste jag med extra noggrannhet ett antal av de enkätfrågor som redovisats i de 

tidigare kapitlen. Dels resonerade jag kring varför prästerna i vissa av dessa frågor så tydligt 

uppvisade influenser från specifika idealtyper. Dels redogjorde jag för vad som verkade vara ett 

antal diskrepanser mellan de deltagande prästernas nattvardssyn och nattvardspraktik, samt 

vad dessa diskrepanser kan tänkas bero på. Även om jag inte med säkerhet kunde presentera 

någon i denna fråga argumenterade jag för att den ökade liturgiska friheten i 1986 års handbok 

också kan ha inneburit att dagens präster upplever en ökad teologisk frihet. Efter det avhand-

lade jag ett antal ”unika” nattvardsteologiska tendenser som framkommit i enkätmaterialet, 

vilka saknade stöd i någon av de fyra nattvardsteologiska idealtyperna som jag formulerat för 

denna uppsats. Jag redogjorde för en rad sådana tendenser och gav ett antal argument och för-

klaringar till varför de kan tänkas ha uppkommit. Bland annat kan de bero på resultatet av en 

värdeförskjutning. Alltså att ett bruk kan ha gått från att sakna teologisk innebörd till att bli en 

del av en tradition till att klassas som norm till att uppnå status av lag, bara genom traditionens 

makt. En annan förklaring var att prästerna av idag kunde tänkas vara formade av samhällets 

ökande sekularisering, och att de i ett försök att möta den moderna människan formulerat nya 

liturgiska uttryck som saknar förankring i tradition och lära. Och det tredje alternativet var en 

liknande förklaring som den till diskrepanserna mellan nattvardssyn och nattvardspraktik 

ovan. Alltså att den liturgiska frihet som introducerades i 1986 års handbok kan ha inneburit 

att prästerna i Luleå stift inte bara upplever en frihet gentemot de traditionella liturgiska bruken, 

utan också upplever sig fria att formulera nya, egna, liturgier.  

 

Avslutningsvis presenterade jag dessa slutsatser i ett slutsatskapitel, varpå jag kunde konstatera 

att undersökning lyckats med sin ansats att undersöka vilka olika nattvardssyner och nattvards-

praktiker som finns hos aktiva präster i Luleå stift, och hur dessa kan förstås och förklaras ur 

ett ecklesiologiskt perspektiv. 
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