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1. Inledning 

Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans geografiskt största stift och är traditionellt lågkyrkligt 

där även flera väckelserörelser med luthersk och reformert grund historiskt har varit starka. Svenska 

kyrkan definierar sig som en evangelisk-luthersk kyrka, men har också ett historiskt arv från den 

Romersk-katolska kyrkan och fornkyrkan sedan tiden före Reformationen. Under 1900-talet har de 

ekumeniska kontakterna betonats som samtidigt medfört en mer allmänkyrklig liturgi. Vid sidan av 

detta har kyrkohandböckerna med ordningar för bland annat hur gudstjänst ska firas avlöst varandra, 

och i de senaste handböckerna har antalet olika alternativ för en och samma gudstjänst gått från att 

vara ett eller två till att bli många fler.  

 

Nattvarden beskrivs ibland som enhetens sakrament, men har trots detta ibland varit orsak till 

splittring. Genom att undersöka prästers förståelse av nattvarden går det att få inblickar i vilka 

kyrkosyner som är framträdande i stiftet eftersom nattvardens teologier och praktiker synliggör 

vilka kyrkliga traditioner som för närvarande finns representerade bland prästerna i stiftet. Detta gör 

också att det går att få en bättre förståelse för hur exempelvis de ekumeniska kontakterna under 

1900-talet har påverkat prästerna som tjänstgör i Härnösands stift. I vidare mening får vi också 

inblick i de teologiska tankar och uttryck som förmedlas till dagens gudstjänstdeltagare. 

 

1.1. Problemformulering 

Vilka nattvardssyner och nattvardspraktiker finns representerade bland präster i Härnösand stift och 

hur förhåller sig dessa till nattvarden i Svenska kyrkan teologiskt och historiskt? 

Jag kommer att arbeta med följande arbetsfrågor: 

1. Hur ser teologin kring nattvardssyn och nattvardspraktik ut i Svenska kyrkan och hur har 

den förändrats under 1900-talet? 

2. Vilka nattvardssyner finns representerade bland präster i Härnösand stift? 

3. Vilka nattvardspraktiker finns representerade bland präster i Härnösands stift? 

4. Hur kan man förstå och förklara de representerade nattvardssynerna och 

nattvardspraktikerna teologiskt och historiskt och vad innebär det i ecklesiologiskt 

hänseende? 
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1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka nattvardsförståelser hos de aktiva prästerna i Svenska 

kyrkan i Härnösands stift. Kunskapen om prästernas nattvardsteologi i Härnösands stift kan bidra 

till en diskussion om vad synen på nattvarden och dess praktiker får för konsekvenser för Svenska 

kyrkan i både historiska och teologiska sammanhang. Denna kunskap kan bidra till den kritiska 

reflektionen av, inom, och om Svenska kyrkan. 

 

1.3. Avgränsning 

Denna studie sker med inriktning på präster i aktiv församlingstjänst i Härnösands stift i Svenska 

kyrkan. Jag kommer enbart undersöka nattvardssynen hos de präster som är anställda av någon av 

Svenska kyrkans församlingar i Härnösands stift. Vidare är urvalet av dessa präster begränsade till 

de som hade sina e-postadresser listade under kontaktuppgifterna till någon av församlingarna i 

Härnösands stift den 23 november 2015. Detta är av praktiska orsaker, så att det går att skicka ut en 

enkätundersökning digitalt. Datumet som valts är två dagar innan enkäten skickas ut, för att ge ett så 

korrekt underlag som möjligt av vilka som är anställda. Vidare har undersökningen fokus på både 

teologin och praktiken kring nattvarden, vilket kan förklaras som sättet man resonerar teoretiskt 

samt hur det manifesteras innan, under, och efter mässan.  

 

1.4. Metod, material, och teori 

1.4.1. Metod 

Denna studie sker genom en empirisk kvantitativ undersökning, där alla Svenska kyrkans präster 

med församlingstjänst i Härnösands stift fyller i samma digitalt utformade enkät. 1
  Resultatet 

kommer sedan att bearbetas komparativt genom jämförelser både med sig självt för att finna 

mönster och mot nattvardsteologiska idealtyper som jag själv tar fram för att kunna finna mönster 

och dra slutsatser utifrån.2 En metod med djupintervjuer, hade inte kunnat ge samma breda bild från 

alla prästerna, det hade varit för mycket arbete i att kunna sätta sig in i alla svaren.  

                                                 
1 Se bilaga II. 
2 Stellan Dahlgren och Anders Florén, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen (Lund: 

Studentlitteratur, 1996), 195, 209. 
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En empirisk metod, med enkäter, ger däremot den bredd som studien ämnar få. Det empiriska 

materialet som samlats in och används här är dock inte heltäckande, det finns ett antal möjliga 

felkällor som beskrivs nedan. Härnösands stift hade 147 präster listade som anställda hos de 

församlingar som ingick i stiftet den 23 november 2015. Detta var då jag sammanställde e-

postadresserna för enkäten utifrån den officiella kontaktinformationen som stod listad till varje präst, 

och undersökningen gick ut sedermera ut den 25 november 2015, tillsammans med ett följebrev 

som förklarade och beskrev studien3, via e-post och fanns tillgänglig för svar i 14 dagar.  

 

När forskning och undersökningar sker ska det alltid till en avvägning mellan behovet av forskning 

kontra individens rätt och skydd. För detta har Vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska 

principer som behöver följas.4 Dessa principer har fyra huvudkrav, nämligen informationskravet, 

samtyckes-kravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.5 

 

I denna undersöknings uppfylls de fyra forskningskraven på följande sätt. Genom att de berörda 

blivit informerade om vad deras del i undersökningen innebär och att det är frivilligt för dem att 

delta har det första kravet blivit uppfyllt.6 Det andra uppfylldes genom att de själva fick välja att 

medverka i undersökningen genom att svara på enkäten eller att avstå genom att välja att inte svara 

på undersökningen. Det har inte heller utövats otillbörlig påverkan genom att de blivit kontaktade 

två gånger via den epost-adress som står listad som officiell kontaktinformation på deras 

arbetsplatser och i båda breven blivit informerade om att de kan välja att avstå.7 Det tredje kravet 

uppfylldes genom att ingen information som faller under Personuppgiftslagen 8  eller annan 

identifierbar information blivit insamlad i materialet och att själva inlämningen av svaren inte går 

att spåra till en uppgiftslämnare. 9  Slutligen uppfylls nyttjandekravet genom att det insamlade 

materialet enbart har använts för forskning i denna studie.10 

 

                                                 
3 Se bilaga I 
4 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Stockholm: 

Vetenskapsrådet, 2002), 5–6. 
5 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 5. 
6 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 7. 
7 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 9–10. 
8 SFS 1998:204, härefter enbart kallad PUL. 
9 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 12. 
10 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 14. 
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Enkäten utformades i webverktyget Google Forms, en del av Google Docs. I Bilaga II återfinns 

efter vissa svarsalternativ uppgift att gå direkt till en viss fråga, detta är enbart utskrivet i bilagan. I 

den enkät som de svarande fick fylla i skötte Google Forms övergångarna automatiskt utan att detta 

syntes för den som svarade. Bruket av Google Forms gynnade anonymiteten i enkäten då det fanns 

en länk som skickades ut med följebrevet till alla prästerna, och i svarssammanställningen som 

Google Forms håller med går det därför enbart att separera de inlämnade svaren utifrån vilket 

klockslag de avslutade enkäten. De individuella svaren från en specifik inlämning går att koppla 

ihop med andra svar från samma inlämningstillfälle, men inte till någon IP-adress eller annan 

information som kan leda till att röja identiteten på den som svarat. Detta förstärks av att enkäten 

inte innehåller några frågor om ålder, kön, geografisk placering, tid sedan prästvigning, eller andra 

frågor som kan röja identiteten vare sig i sig självt eller i samverkan med annan information. 

 

Denna anonymitet öppnar också upp för ett par felkällor, nämligen att en person kan ha svarat på 

enkäten flera gånger eller att en annan person än någon av de tilltänkta har svarat. Båda är möjliga 

och inget som går att förebygga utan att minska på anonymiteten. Den enda möjligheten till att 

särskilja dubblettsvar låg i den inledande frågan om de hade besvarat denna enkät tidigare, något 

ingen svarade att de hade. Jag får därför lita till prästernas samveten att precis som de svarat ärligt 

på frågorna också enbart svarat på undersökningen en gång och att det är dem själva som svarat och 

ingen annan.  

 

Det går också att diskutera om hur sanningsenliga svaren är, då nattvardsteologi är en känslig fråga 

och vi får anta att inte alla präster är bekväma med att gå utanför en upplevd norm i sina svar. Det 

går inte heller att utifrån det empiriska materialet dra slutsatser i relation till kön, ålder, antal år i 

prästtjänst, och dylikt, då jag medvetet valt att inte ta med några sådana frågor då de kan användas 

för att ta reda på identiteten på den som svarat. För att få enkäten så anonymiserad som möjligt 

undveks därför alla sådana frågor, med undantag för frågan om att ha gjort enkäten en gång tidigare. 

Denna fråga lades in med syftet att kunna sortera ut dubbletter som inte ska räknas med. Alla frågor 

är på ett sätt eller ett annat valda för att kunna utröna den nattvardsteologiska hållningen. 

Svarsalternativen är valda utifrån att försöka identifiera prästens hållning och tankesätt, och då 

antingen i att vissa tendenser skulle välja ett svarsalternativ eller absolut inte välja ett alternativ.   

 

Slutligen måste vi också räkna in svarsfrekvensen. Denna studie riktar sig mot alla präster i 
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församlingstjänst Härnösands stift, och får därför störst giltighet med 100 % svarsfrekvens. I denna 

studie inkom endast 59 svar, eller 40 %, av de utskickade enkäterna. De övergripande slutsatserna 

kommer därför inte vara en övergripande generalisering. Jag har ett brett underlag i det empiriska 

materialet med svar från två femtedelar av prästerna i församlingstjänst, och det räcker mer än väl 

till att kunna dra slutsatser som är både av värde och intressanta för vidare studier och diskussioner. 

 

De inlämnande resultaten kommer sedan jämföras och analyseras utifrån tre nattvardsteologiska 

idealtyper som jag benämner som en romersk-katolsk, luthersk och reformert idealtyp för 

nattvarden. Dessa idealtyper kommer jag själv ta fram utifrån främst lärodokument från 

representanter av dessa idealtyper. Idealtyperna kommer beskrivas närmare i kapitel 1.4.3. 

 

1.4.2. Material 

Först och främst kommer det empiriska primärmaterialet, införskaffat genom enkäter, användas. 

Enkäten hade en svarsfrekvens på 40 % och innehåller viktig förstahandsinformation till hur 

Härnösands stifts präster tänker och agerar idag, och trots de felkällor som återfinns i den låga 

svarsfrekvensen och att enkäten endast tillät färdiga svarsalternativ är detta svarsmaterial den bästa 

primärkällan vi har tillgång till gällande prästernas tankar och åsikter. Enkäten och följebrevet som 

gick ut återfinns som Bilaga I och II.11  

 

Enkäten består av totalt 28 frågor kring hur den svarande tänker kring nattvarden och agerar vid och 

efter nattvardsfirande. För att försäkra mig om att få mesta möjliga antal svar uteslöts frågor som 

rör ålder, kön, och geografisk placering. Detta är också för att nattvardsfrågan för många präster är 

känslig och det är en del av sakramentsförvaltningen som ingår i löftena som avges vid 

prästvigningen. Beroende vilka svar som ges i enkäten kommer det ibland upp olika följdfrågor, 

vilket gör att av dessa 28 frågor är det i praktiken mellan 25 och 27 frågor som besvaras. 

 

Arbetet med enkäten har skett utifrån Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet (2002) för att kunna garantera att 

undersökningen inte bryter mot några fastslagna svenska etiska regler. Samt Fråga det förflutna: en 

                                                 
11 Se Bilaga I och bilaga II. 
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introduktion till den moderna historieforskningen av Stellan Dahlgren och Anders Florén (1996) för 

enkätens utformning. 

 

För att arbeta fram de idealtyper som används som teoretiska analysredskap i denna uppsats har jag 

valt att använda följande källor och litteratur. 

 

Som primärkällor för att beskriva nattvardsteologin bakom de nattvardsideologiska idealtyperna 

kommer jag att använda följande litteratur; Katolska kyrkans katekes, Romersk-Katolska kyrkans 

Kanoniska rätt genom den av Romersk-katolska kyrkans accepterade engelska översättning Code of 

Canon Law av den latinska antagna texten Codex Iuris Canonici. Dessutom även Luthers stora 

katekes, Luthers lilla katekes, tillsammans med de Schmalkaldiska artiklarna, och Jean Calvins 

Institutio Christianae religionis i den engelska översättningen Institutes of the Christian Religion. 

Katolska kyrkans katekes är framtagen av Romersk-katolska kyrkan för att vara ett läromedel om 

deras hållning i olika frågor. Stora och lilla katekesen samt de Schmalkaldiska artiklarna är skrivna 

av Martin Luther själv, och Institutio av Jean Calvin själv, i syfte att undervisa deras hållning i olika 

frågor. Det gör att detta är goda källor till deras tankar kring nattvarden. 

 

Jag kommer också använda sekundärlitteratur för att beskriva nattvardsteologin bakom idealtyperna. 

Dessa texter är Martin Luther’s Theology: Its Historical and Systematic Development av Bernhard 

Lohse (1999), The Euharist in the Reformation: Incarnation and Liturgy av Lee Palmer Wandel 

(2006) och Teologins historia: en dogmhistorisk översikt av Bengt Hägglund (1956/2003) 

Dessutom används Konkordieformeln ur Svenska Kyrkans bekännelseskrifter (2010), Christian 

liturgy: Catholic and evangelical av Frank C. Senn (1997), Reformation thought: an introduction 

av Alister E. McGrath (2012), och A history of Lutheranism av Eric W. Grisch (2010) för detta. 

Dessa böcker går igenom både historia och de teologiska synsätt som rörde sig hos teologer under 

reformationen, och fungerar därför som bra komplement till källorna i förra stycket. 

 

För nattvardens teologi och moderna historia i Svenska kyrkan kommer jag använda mig av 

böckerna Sveriges kyrkohistoria 6: Romantikens och liberalismens tid av Anders Jarlert (2001), 

Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid av Oloph Bexell (2003), Sveriges 

kyrkohistoria 8: Religionsfrihetens och ekumenikens tid av Ingmar Brohed (2005), 
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prästmötesavhandlingen Liturgin som bekännelse: den liturgiska utvecklingen i kyrkan under 1970- 

och 1980-talen och dess pastorala konsekvenser av Rune Klingert (1989), Traktat om liturgin i den 

svenska kyrkan av Bengt Hägglund (2000), och artikeln ”Söndagens mässa ur ett pastoralteologiskt 

perspektiv” av Martin Lind (1994). Dessutom Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 

1968-2008 av Ninna Edgardh (2010), Kyrkomötets betänkande G 2005:5 av Kyrkomötet i Svenska 

kyrkan (2005), Liturgik: en introduktion av Carl Henrik Martling (2006), och Diakonatet. Från 

ecklesiologi till pastoral praxis av Sven-Erik Brodd (1992). 

 

I dessa böcker återfinns genomgångar och redogörelser för nattvardens historia under 1900-talet och 

nattvardens ställning under samma tidsperiod. I Ninna Edgards bok återfinns en bakgrund till 

analysmetoden Lex Orandi – Lex Credendi som kommer användas för att analysera resultatet från 

enkäten. Till detta kommer också Den svenska kyrkohandboken. antagen för Svenska kyrkan av 

1986 års kyrkomöte. D. 1. Som är den nu gällande kyrkohandboken i Svenska kyrkan, och används 

bland annat för att visa upp olika moment i Svenska kyrkans gudstjänster, och Handbok i liturgik av 

Karl-Gunnar Ellverson (2003) som används för att definiera olika begrepp och namn på moment 

och saker involverade i en gudstjänst. Dessa personer var vid författandet av sina texter 

svenskkyrkliga teologer och vissa även präster, Lind blev senare biskop, och därför är dessa texter 

bra källor till just Svenska kyrkans och nattvardens historia i Sverige under 1900-talet. Vidare kan 

också nämnas att Bengt Hägglund har en uttalat konfessionellt luthersk syn på liturgin och Rune 

Klingert stod för en allmänkyrklig och högkyrklig syn på liturgin. 

 

1.4.3. Teori 

De tre nattvardsteologiska idealtyper som framställs senare i denna uppsats är ett verktyg för att 

synliggöra olika hållningar till nattvarden, de är på detta sätt en hjälp och en del till en fördjupad 

förståelse av nattvarden i Svenska kyrkan. Detta är för att det går att hitta företeelser som träffar de 

tre idealtyperna både historiskt och i dag i Svenska kyrkan. 

 

Med nattvardsteologisk idealtyp, som ibland också kommer refereras till enbart som idealtyp, menar 

jag en sammanställning av olika läror och traditioner som ska representera en idealbild av hur en 

kyrklig tradition kan framstå. I denna uppsats kommer jag att använda dessa idealtyper som en 

riktlinje för vilka tendenser som finns representerade i enkätmaterialet som analyseras. Även om ett 
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svar kan placeras in i en idealtyp säger det inget om vilken konfession prästen själv tillhör, utan 

enbart att svaret enligt mina framtagna idealtyper hör mera hemma i en tradition än en annan, och 

det i sig ska inte förstås som att svaret inte skulle kunna höra hemma i en annan tradition också. 

Dessa representerade tendenser kommer sedan stå till grund för en vidare analys och diskussion. 

Det kommer inte att gå, och jag kommer inte eftersträva, att kategorisera de svarande prästerna in i 

olika konfessioner. 

 

Dessa nattvardsteologiska idealtyper ska dock inte ses som någon absolut sanning, utan är enbart ett 

teoretiskt verktyg framtaget för analyserna i denna uppsats, och ska främst ses som åt vilka eller 

vilket håll de nattvardsteologiska dragningarna är. Dessa nattvardsteologiska idealtyper är i sig 

trubbiga, och eftersom de är framtagna av mig själv innebär det att andra kan definiera dem på ett 

annat sätt. Idealtyperna kanske därför inte träffar hela bilden av en viss tradition vilket innebär att 

analysen enbart tar hänsyn till en viss aspekt och därför synliggörs inte helheten. I sin tur innebär 

det att jag kan definiera de svarande att lutade mer åt en idealtyp, när de själva skulle säga att de 

tillhör en annan. En präst kan dessutom visa upp drag av alla tre idealtyperna, eller ingen av dem för 

den delen. 

 

Men felkällorna som finns utifrån att vi inte vet sanningshalten i de svar som kommit in genom det 

empiriska materialet blir tillsammans att vi enbart kan se tendenser, och mest troligt lär flera svar i 

det empiriska materialet tyda på likheter med flera olika idealtyper. Det är dock bara ett antagande 

baserat bland annat på att Härnösands stift varit föremål för olika väckelserörelser och genom det 

fått influenser av bland annat andra samfund.  

 

Styrkorna med dessa idealtyper överväger ändå svagheterna. De ger en möjlighet till analys för att 

kunna finna tendenser bland de präster som lämnat in svar. Idealtyperna har också en styrka i att 

inte vara exakta kopior av olika konfessioner, för det möjliggör att analysera utifrån tendenser och 

trender bland de svarande istället för att sortera in och stämpla de som tillhöriga olika konfessioner. 

 

Resultatet av appliceringen av idealtyperna på enkätresultatet kommer vidare analyseras utifrån 

Prosperus av Aquitaniens formulering ”Lex Orandi – Lex Credendi”, vilket har den ungefärliga 
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översättningen ”Bönens lag är trons lag”. 12 Satsen bygger på teorin att hur människor ber, som ska 

förstås utifrån hur de liturgiskt firar gudstjänst, definierar hur de tror. David Fagerberg menar att 

detta ska förstås som att gudstjänstens liturgiska utformning är grunden för trons lag som är dogma-

tiken likt husgrunden. Fagerberg motiverar detta med att Jesu lärjungar inte reflekterade kring vem 

Jesus var genom att sitta vid ett skrivbord, utan genom dagliga möten med Jesus.13 Jag kommer 

använda denna sats för se vilka konsekvenser prästernas svar kan ge på Svenska kyrkan. 

 

1.4.4. Begrepp  

Ett antal begrepp behöver också redogöras och förtydligas. Med begreppen katolsk, katolska, och 

katolska kyrkan, är det den nattvardsteologiska idealtypen Romersk-katolsk som avses. I 

presentationen av denna nattvardsteologiska idealtyps innehåll kan detta också syfta på samfundet 

Romersk-katolska kyrkan. Även begreppen luthersk, calvinsk, calvinistiskt, zwingli, zwinglianskt, 

reformert, och andra grammatiska böjningar av dessa ord syftar på de nattvardsteologiska 

idealtyperna om inget annat anges. 

 

Ordet nattvardsfirande och mässa kommer också användas utbytbart med varandra om inget annat 

nämns. Konsekrering avser dels det moment i nattvardsfirandet där instiftelseorden läses över 

brödet och vinet samt själva läsandet i sig. Med gåvor och nattvardsgåvor avser jag det bröd och 

vin, eller motsvarande, som används i nattvardsfirande. 

 

Andra begrepp som behöver definieras är som följer. Elevation syftar på ett moment i 

nattvardsfirande där brödet och kalken med vinet i sig lyfts upp för hela församlingen att se. 

Corporale innebär den duk som ibland används i nattvardsfirande där kalken och annat får stå på.14 

 

Ordet symbolisk kan användas på flera olika sätt och ha flera olika betydelser. I detta arbete 

kommer jag använda det utifrån betydelsen att något eller någonting representerar något annat utan 

att för den delen vara det som symbol-objektet representerar.  

 

                                                 
12 Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008, Forskning för kyrkan 12 (Lund: Arcus, 

2010), 206. 
13 Edgardh, 206-207. 
14 Karl-Gunnar Ellverson, Handbok i liturgik (Malmö: Verbum, 2003), 127, 142, 367–68. 
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Liberalteologi ska förstås utifrån Martin Linds tolkning, vilket är teologi som utvecklades utifrån 

Upplysningens rationalitetsideal.15 

 

1.5. Disposition 

I kapitel 1 Inledning presenteras undersökningens problem tillsammans med en genomgång av den 

metod som används för att lösa problemet. Dessutom sker en genomgång av underliggande teorier 

och det material som används. 

 

I kapitel 2 Bakgrund kommer en kort bakgrund till Härnösands stift presenteras med hänseende till 

nattvarden, tillsammans med en kort genomgång av valda delar av nattvardens historia i Svenska 

kyrkan under 1900-talet som har relevans för detta arbete. Sist i detta kapitel kommer jag framställa 

de nattvardsteologiska idealtyperna som jag sedan kommer analysera enkätmaterialet utifrån och 

använda som ram i arbetet. 

 

I kapitel 3 Nattvardssyner i Härnösands stift och kapitel 4 Nattvardspraktiker i Härnösands stift 

kommer jag sedan analysera vilka nattvardssyner respektive nattvardspraktiker som finns 

representerade bland prästerna i Härnösands stift utifrån de nattvardsteologiska idealtyperna som 

jag tog fram i kapitel 2 Bakgrund. 

 

I kapitel 5 Förståelse och konsekvenser av nattvardssyner och nattvardspraktiker?  kommer jag 

diskutera de konsekvenser som de representerade nattvardsteologierna och nattvardspraktikerna 

från kapitel 3 och 4 kan ge för Härnösands stift. Slutligen kommer jag i kapitel 6 Slutsatser 

diskutera resultatet av denna studie som helhet.  

                                                 
15 Lind, 87-88, 90. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer en kort bakgrund om Svenska kyrkan med fokus på Härnösands stift att 

presenteras, följt av en kort genomgång av viktiga utvecklingslinjer om nattvarden under 1900-talet. 

Sist kommer en genomgång av de nattvardssyner som ligger till grund för framställningen av de 

nattvardsteologiska idealtyper som används i uppsatsen tillsammans med en presentation av 

idealtyperna i sig.  

 

2.1. Svenska kyrkan, och nattvarden på 1900-talet 

2.1.1. Lågkyrklighet och väckelserörelser  

Termer som högkyrklighet och lågkyrklighet användes knappt i Sverige innan mitten av 1800-talet, 

och i den mån de använts var det i form av de engelska uttrycken high church och low church. I 

Sverige sågs dessa uttryck som varandras motsatser, där högkyrkligheten förespråkade en bild av 

kyrkan som en gudomlig institution och lågkyrkligheten de troendes gemenskap. De hade dock 

gemensamt att de utgick ifrån ”den lutherska bekännelsen” och hade det uttalade syftet att tjäna 

kyrkans bästa.16 

 

Lågkyrkligheten och högkyrkligheten kom i Sverige att ta sin främsta plats i varsin av landets två 

teologiska fakulteter. Lågkyrkligheten i Uppsala och högkyrkligheten i Lund. I Uppsala kom detta 

att ta sin början omkring år 1835. Primärt i den uppsalienska lågkyrkligheten, som kom att påverka 

Härnösands stift, var tanken att kyrkan var summan av sina delar och att den gemensamma 

bekännelsen konstituerar kyrkan. Den av Uppsala teologiska fakultet utgivna tidningen Theologisk 

tidskrift grundades 1861, och kom att visa upp hur fakulteten generellt var präglat av en förening av 

gammalluthersk ortodoxi och pietism, även om Uppsala internt inte visade upp samma enighet som 

Lund gjorde. Fakulteten i Uppsala åberopade Martin Luthers skrifter och lade fokus på de troendes 

samfund som också var en institution för förverkligandet av frälsningen i världen. Detta innebar i 

korthet att församlingen sågs som kyrkans grundläggande enhet.17 

 

I det praktiska kyrkolivet kunde skillnaden mellan högkyrklighet och lågkyrklighet ses som 

                                                 
16 Anders Jarlert, Sveriges kyrkohistoria 6: Romantikens och liberalismens tid, Sveriges kyrkohistoria 6 (Stockholm: 

Verbum, 2001), 175–76. 
17 Jarlert, 179, 181–83. 
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inställningen och attityden till lekmannapredikanter, där lågkyrkligheten var positivt inställd till 

detta bruk. I samhällsmedvetandet kopplades också hög- och lågkyrklighet till samhällsställning. 

Lågkyrkligheten sågs här kopplad till den fattiga lantortskomministern. I övrigt är det idag svårt att 

mäta hur lågkyrkligheten kom att påverka svenska kyrkosamhället i större grad, då den också fick 

en position mellan lundensisk högkyrklighet och nyevangelikal väckelse som också spred sig över 

landet.18 

 

Väckelserörelsen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, kort kallad EFS, bildades år 1856. Målet var 

att inrikes och inom Svenska kyrkan bedriva mission på vad de ansåg vara ”evangelisk-luthersk 

grund”19. EFS verkade genom att bland annat ge ut vad de kallade luthersk litteratur och utbilda 

kolportörer som de sände ut i landet för att sprida väckelse kring bibeln. Efter ett par år började 

grupper bilda missionsföreningar för att bättre kunna organisera sig ute i landet.20 

 

I början gav EFS ut mycket översatt text från Skotska frikyrkan, vilket präglades av en reformert 

hållning. Det sågs som ett större problem att texterna kom från utlandet än deras reformerta drag, 

för det drogs ingen skarp gräns mellan vad som ansågs vara lutherskt och vad som var reformert. 

Det viktiga var istället gränsen mot vad som sågs som baptistiskt.21 

 

Väckelsen i Ångermanland fick sitt genombrott 1819 genom Pehr Brandell, som från 1817 varit 

präst i Nora i Ådalen, som sedan spred sig vidare. Brandell hade inflytande även bland samer i 

Jämtland och bidrog till att det 1840 började en allmän väckelse i Föllinge i norra Jämtland. 

Brandell bidrog också till att sprida psalmböcker av olika slag, som herrnhutiska Sions Sånger, 

pietistiska Syréns sånger, och den Wallinska psalmboken.22 

 

Under 1800-talets andra halva levde och grodde en väckelserörelse i Jämtland under Ernst Arbman. 

Han verkade för att lekmännen skulle få större roll i kyrkolivet och var bland annat en understödjare 

av att lekmän skulle predika. När Arbman blev ordförande för Jämtlands missionsförening kunde 

                                                 
18 Jarlert, 183–84. 
19 Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid, 2:a uppl., Sveriges kyrkohistoria 

(Stockholm: Verbum, 2003), 54. 
20 Bexell, 7, 54–60. 
21 Bexell, 7, 54–55. 
22 Jarlert, 6, 95–96. 
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han vidare främja EFS utbredning i Jämtland, samtidigt som EFS växte sig starka även i 

Ångermanland.23 

 

EFS hade inga egna präster, utan sände enbart ut egna predikanter. På 1920-talet aktualiserades 

nattvardsfrågan i EFS och gällde hur nattvarden ska firas för föreningsmedlemmarna. Utvecklingen 

gick mot att nattvarden skulle kunna firas i bönhusen istället för i kyrkorna som tidigare. Detta 

ledde i sin tur till problemet om vem som skulle leda nattvardsfirandet och vad predikantens roll 

skulle vara. Problemet låg i att predikanten visserligen predikade och förkunnade Guds Ord, men de 

var inte prästvigda sakramentsförvaltare. Lösningen som kom från EFS centrala styrelse var att 

nattvardsfirande fick ske i bönhusen men det skulle vara en prästvigd person som celebrerade 

nattvarden. Detta underlättades 1927 av en förordning i Svenska kyrkan som stipulerade att i 

särskilda fall fick nattvarden firas på andra platser än i kyrkobyggnaden.24 

 

2.1.2. Kyrkohandböcker och nattvarden 

Kyrkohandböcker säger något om liturgiska strömningar som finns inom ett samfund, och genom 

att studera kyrkohandböcker kan vi således följa teologiska strömningar i Svenska kyrkan. 

 

Vid 1900-talets början gällde 1894 års kyrkohandbok i Svenska kyrkan. Denna handbok var 

resultatet av flertalet försök av kritiker att förändra 1811 års handbok som var kritiserad av både 

nyläsare i norra Sverige och vad som kallades den ”lundensiska högkyrkligheten” i söder. 

Nyläsarrörelsen hade innan försökt få till stånd dispens att fortsätta använda 1693 års handbok 

istället. En del av kritiken mot 1811 års handbok som 1894 års handbok försökte lösa var stelheten i 

gudstjänstens språk, och handboken återförde också, bland annat, det borttagna bruket av 

variationer av olika texter och böner under kyrkoåret. Detta utvecklades vidare till att en ny 

handbok togs i bruk redan 1917, vilket under omständigheterna kan ses som snabbt då det enbart 

var 24 år emellan de två handböckerna. Att jämföra med de 118 år som 1693 års handbok var i bruk 

och 83 år för handboken från 1811. Till nästa handbok dröjde det knappt ett år längre, 25 år, innan 

den togs i bruk 1942. Men samtidigt som krafter verkade för att förändra och återta vad de sa var en 

skatt som gått förlorad i 1811 års handbok verkade andra för att minimera dessa förändringar då de 

                                                 
23 Bexell, 208–9. 
24 Ingmar Brohed, Sveriges kyrkohistoria 8: Religionsfrihetens och ekumenikens tid, Sveriges kyrkohistoria(Stockholm: 

Verbum, 2005), 87. 



16 

ansåg att dessa förändringar gav gudstjänsten fel fokus.25 

 

Andra förändringar värda att nämna som togs med i 1942 års handbok, som egentligen fastställdes 

på 1930-talet, var en ordning för högmässa med infogad skriftemålsgudstjänst. 

Skriftemålsgudstjänst var en gudstjänst med syftet att deltagarna skulle bekänna sina synder och ta 

emot syndernas förlåtelse innan deltagarna senare kunde fira gudstjänst och ta emot nattvarden. Det 

behövdes inte längre två gudstjänster för att ta nattvard, det fanns nu alternativ med en enda 

gudstjänst som innehöll både syndabekännelse samt nattvardsfirande. 1942 års handbok kan ses 

som en produkt av viktiga frågor för sin tid, och det fortsatte senare in med arbetet för nya 

handboksrevisioner på 1970-talet och 1986 års kyrkohandbok.26 

 

En sak som kan ses som gemensamt för handböckerna som var i bruk innan 1968 var att 

gudstjänsten skulle vara enhetlig och likformig. Alternativen skulle vara få och det skulle gå att 

känna igen sig oavsett var i landet en person firade gudstjänst. 1968 påbörjades ett reformarbete 

med liturgin, vilket stöddes av en förändring i då gällande lagar till att tillåta bruk av 

försöksordningar ute i församlingarna. 1968 fanns det kvar ett krav på likformighet i gudstjänsten, 

men under tidigt 1970-tal ändrades detta. Nu prioriterades istället mångfalden i gudstjänsten, med 

möjligheter för både präster och församlingar att variera gudstjänsterna. Bruket av agendor för 

församlingsbornas möjligheter att läsa med i böner och veta om var i gudstjänsten de befann sig 

infann sig nu. Tidigare hade alternativen varit främst varierade utifrån när på året gudstjänsten 

firades, nu spelade det också in vilken församling som gudstjänsten firades i och vilken präst som 

ledde gudstjänsten. Det infördes också fler alternativ till hela gudstjänster, det var inte enbart 

högmässa med eller utan nattvard som var alternativen. Till vissa typer av gudstjänster hade också 

syndabekännelsen ersatts av en bön om förlåtelse och i andra till en överlåtelsebön utan åtföljande 

avlösning av synd som förekommer vid syndabekännelse och bön om förlåtelse. Precis som det 

tidigare infunnit sig kritik mot förändringar i gudstjänsterna och mot nya handböcker återfanns även 

detta här.27 

 

                                                 
25 Rune Klingert, Liturgin som bekännelse: den liturgiska utvecklingen i Svenska kyrkan under 1970-och 1980-talen 

och dess pastorala konsekvenser (Stockholm: Verbum, 1989), 13–24. 
26 Klingert, 22–24. 
27 Bengt Hägglund, Traktat om liturgin i den svenska kyrkan (Göteborg: Kyrkliga förbundets bokförlag, 2000), 13–16, 

19; Klingert, 130–37. 
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Förändringar som skedde under 1970- och 80-talen var präglade av allmänkyrklighet och 

allmänkyrklig liturgi. För vissa var det allmänkyrkliga underförstått som romersk-katolsk tradition, 

för andra mera oförståeligt då protestantiska samfund haft egna och olika traditioner. Bland 

argumenten som fördes fram mot likformigheten som rådde var en diskussion om det dåliga skulle 

bevaras enbart för att församlingen kände igen sig eller om det skulle få en möjlighet att 

förbättras.28 

 

1997 skapades en ny grupp som skulle påbörja arbetet med nästa handbok för Svenska kyrkan. En 

av premisserna för denna arbetsgrupp i förslaget till kyrkohandbok som skulle antas, men istället 

avslogs, år 2000 var ett språk som sågs som mera inklusivt eller inkluderande samt en anpassning 

av gudstjänstens olika delar till den då kommande bibelöversättningen som kallas Bibel2000. 

Mångfalden av alternativ utökades även i detta förslag, exempelvis hade momentet prefation i 

högmässan utökats till 25 alternativ, vilket kan ses i kontrast mot 1942 års 4 alternativ som var 

bundna till kyrkoårets olika tider.29 

 

Låt oss gå in på något annat, nämligen ett annat sätt att se på utvecklingen. Tidigare har 

presentationen främst skett genom teologerna Rune Klingert och Bengt Hägglund. För Martin Lind 

var arbetet med 1986 års handbok något positivt. För samtidigt som det under 1900-talet rådde 

ganska stor enighet i hur gudstjänsten skulle firas fanns det ändå skillnader mellan högkyrkliga, 

lågkyrkliga, folkkyrkliga, och gammalkyrkliga. Dessa skillnader var inte svåra att finna för ett 

tränat öga och ett tränat öra, där formen och innehållet i predikan eller om prästen korstecknade 

kunde ses som tecken på åt vilka dragningar prästen eller församlingen hade, men överlag rådde det 

vad Lind vill kalla ”kadaverdisciplin” gällande hur gudstjänsten såg ut.30 

 

Nu ser det istället annorlunda ut. Korstecknande under gudstjänsten är inte längre en markör för en 

högkyrklig präst eftersom det på vissa ställen uttryckligen ges möjligheterna till det i 

kyrkohandboken från 1986. Den stora mängden alternativ ska snarare ge Svenska kyrkan en 

liturgisk rikedom av sällan skådat slag.31 

                                                 
28 Hägglund, Traktat om liturgin i den svenska kyrkan, 16–17, 19; Klingert, 36. 
29 Hägglund, Traktat om liturgin i den svenska kyrkan, 25, 35. 
30 Lind, 88–90. 
31 Lind, 89. 
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Hägglund och Klingert ställer sig båda försiktiga till den teologiska utveckling som skett i 

handboksarbetet, om än av olika orsaker. Klingert håller sig positiv till att det allmänkyrkliga slagit 

igenom i kyrkohandbok 1986, men negativ till den samtida utbredningen av klassisk luthersk 

teologi. Hägglund tar samtidigt motsatt hållning. Bredvid detta ställer sig Lind positiv till den nya 

mångfalden när han skriver om hur handboken från 1986 ska användas utifrån sina lokala 

perspektiv och möjligheter istället för det som dikterats ovanifrån. Församlingen blir tydligare fokus 

i gudstjänsten jämfört med tidigare. Liberalteologi, som Lind spårar till upplysningen, gav upphov 

till en växande tanke på att gudstjänster med nattvard enbart skulle ha skärtorsdagen som tema. 

Detta riskerar enligt Lind att bryta sönder den gamla tanken med ett spritt kyrkoår genom att 

söndagar alltid får fokus på skärtorsdagen.32 

 

2.2. Nattvardsteologisk bakgrund 

Under följande rubriker kommer jag att presentera de olika nattvardsförståelser som jag kommer ha 

som grund till att ta fram de nattvardsteologiska idealtyper som kommer användas som 

analysinstrument i detta arbete, med lite historia bakom dem samt viktiga detaljer. Bakgrunden till 

idealtyperna kommer vara trubbiga beskrivningar om hur de olika traditionerna kan tänka och 

resonera i olika situationer. Idealtyperna kommer att vara baserade på dessa bakgrunder och därför 

kommer även dessa att vara trubbiga. De ska inte ses som någon definitiv mall för olika 

konfessioner, utan en samling av i mitt tycke identifierande markörer för en viss tradition. 

 

 

2.2.1. Romersk-Katolsk nattvardssyn och praktik 

I Romersk-katolska kyrkan är nattvard ett av sju sakrament, och går under namnet eukaristi. 

Eukaristin hör tillsammans med dopet och konfirmationen till ”Den kristna initiationens 

sakrament”33, för att de tillsammans ger grunden till ett kristet liv.34 

 

Namnet eukaristi kommer från grekiskans ”eucharistein” och ”eulogein”, som påminner om de 

judiska välsignelser som skedde bland annat vid måltider. Andra namn är ”Herrens måltid” och 

                                                 
32 Lind, 90–93. 
33 Katolska kyrkans katekes. (Ängelholm: Catholica, 2010), § 1212. 
34 Katolska kyrkans katekes., § 1210-1212. 
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nattvard, som syftar på den kvällsmåltid Kristus intog på kvällen under den judiska påsken där han 

instiftade sakramentet. ”Kommunion” syftar på den förening som mottagaren får när denne intar 

Kristi kropp och blod. ”Den heliga mässan” syftar på gudstjänsterna avslutas med en sändning, 

missio, att utföra Guds vilja.35 

 

Eukaristin har inom katolska kyrkan en särskild plats, där det kallas för ”sakramentens sakrament”. 

De andra sakramenten, tillsammans med kyrkans ämbeten och verksamhet, ska alla vara inriktade 

på eukaristin. I eukaristin förenas alla som firar den på jorden med den himmelska gudstjänsten, och 

gudstjänstfirarna får en försmak av det eviga livet, och har ställningen av att 

vara ”sammanfattningen av och höjdpunkten på vår tro”.36 

 

I katolska kyrkan blir brödet och vinet som används Kristi kropp och blod genom läsandet av Kristi 

ord och åkallan av den Helige Ande. Brödet och vinet blir till kropp och blod på ”ett hemlighetsfullt 

sätt”, och genom det visar brödet och vinet på att skapelsen är god. Detta kallas 

transubstantiationslära, och innebär att brödet och vinet till det yttre må se ut att vara bröd och vin 

men egentligen övergått till att vara kropp och blod. Brödet och vinet i eukaristin är en utveckling 

av den judiska påskmåltiden, som i sig är en åminnelse av det judiska uttåget ur Egypten, och är 

symboler för ”Det Gamla Förbundet” och ”Det Nya”. Vinet som används i Eukaristin är en föraning 

på den himmelska bröllopsmåltiden där alla gäster ska få dricka det nya vinet som blivit ”Kristi 

Blod” och genom det förenas med Gud.37 

 

En katolsk gudstjänst ses som att den alltid leds av Kristus, men han är representerad av de 

närvarande prästerna och biskoparna som i egenskap av att vara Kristi representanter leder 

gudstjänsten. En gudstjänst innehåller en samling, läsning ur Gamla och Nya Testamentet, och en 

förkunnelse tillika uppmaning om att ta emot det som åhörarna varit med om som Guds ord. Sedan 

kommer en förbön för människor och frambärandet av eukaristins offergåvor av bröd och vin som 

ska bli Kristi kropp och blod. Under frambärandet av offret får också församlingen offra av sitt egna 

i form av kollekt till förmån för de som är fattiga.38 

 

Över brödet och vinet läses sedan offerbönen, anaforan. Det inleds med en prefation där Kyrkan 

tackar Fadern för sina verk, och åtföljs av att hela församlingen enas i en gemensam lovsång som i 

                                                 
35 Katolska kyrkans katekes., § 1328-1332. 
36 Katolska kyrkans katekes., § 1324, 1327, 1374. 
37 Katolska kyrkans katekes., § 1333-1340. 
38 Katolska kyrkans katekes., avs. 1346-1351. 
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alla tider blivit sjungna av apostlarna, helgon, och änglar sjunger inför Gud. I vissa traditioner 

åtföljs detta av en epikles, där Kyrkan ber att den Helige Ande ska göra brödet och vinet till Kristi 

kropp och blod. Sedan kommer instiftelseorden, där kraften av Kristi ord och handling, tillsammans 

med Den Helige Ande, gör att kristi kropp och blod är närvarande i brödet och vinets gestalter. I 

anamnesen, som åtföljs av epiklesen om denne inte skedde tidigare, minns församlingen den 

offerdöd, uppståndelse, och himmelsfärd som Jesus hade, för att minnas Faderns försoning med 

skapelsen. I den påföljande kommunionen tar deltagarna emot ”brödet från himlen” 

och ”frälsningens kalk”.39 

 

Eukaristin ska firas som en åminnelse av Jesu Kristi offer, och ses som en lovsägelse av Fadern, 

åminnelse av Kristus kropp och offer, samt att Kristus är närvarande i kraft av sitt ord och Ande. 

Kristus frambär sig själv i varje mässa som ett offer, och är ett försonande offer. Eukaristin firas 

också till förmån för de avlidna kristna.40 

 

I katolska kyrkan är det en påbjuden plikt för alla medlemmar att delta i gudstjänst varje söndag, 

och att minst en gång om året ta emot eukaristin. Eukaristin ska föregås av försoningens sakrament, 

också kallad bikt. Men den officiella hållningen i Romersk-katolska kyrkan är att medlemmarna ska 

ta emot eukaristin så ofta som det är möjligt, varje söndag eller rentav varje dag. Kristus är 

närvarande i hela eukaristin, och det räcker således därför att bara ta emot ena gestalten, bröd eller 

vin, för att ha tagit emot Kristus, men det rekommenderas att när det är möjligt ta emot båda 

gestalterna. Dessutom är det bara de medlemmar som lever i full gemenskap med Romersk-katolska 

kyrkan som får ta emot nattvarden, även om undantag från det sistnämnda får ges i vissa 

nödsituationer. Med att ”leva i full gemenskap” ingår också att personen måste vara döpt.41 

 

Det är enbart män som kan vigas till präster, och genom prästvigningen får de en outplånig karaktär, 

character indelebilis. Denna förändrade, nya, karaktär är ett krav för att kunna fira romersk-katolsk 

mässa. Brödet som ska användas till nattvardsfirande måste vara färskt och av vete, och efter 

avslutad mässa ska det överblivna brödet antingen ätas upp eller förvaras i sakramentsskåp. Det 

finns dock ett undantag för det bröd som lämnas framme för sakramental tillbedjan. Det spelar 

ingen roll vilken färg det är på vinet som används till nattvardsfirandet, så länge det är vin av 

                                                 
39 Katolska kyrkans katekes., avs. 1352-1355, 1376. 
40 Katolska kyrkans katekes., avs. 1356-1372. 
41 Katolska kyrkans katekes., avs. 1388-1390, 1401, 1420-1424; Romersk-katolska kyrkan, ”Code of Canon Law”, Code 

of Canon Law, cann § 912, åtkomstdatum 21 december 2016, http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM. 

Härefter CiC. 
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druvsaft. Det överblivna vinet som inte konsumeras efter nattvardsfirandet ska tillskillnad från 

brödet istället hällas ut i vigd jord, exempelvis genom en piscina.42 

 

2.2.1.1 Romersk-Katolsk idealtyp 

Den Romersk-Katolska idealtypen består således av följande: 

 

Brödet och vinet som används i nattvarden förvandlas till Kristi kropp och blod genom läsandet av 

instiftelseorden och epiklesen, och elevationen. Detta förändrar brödet och vinet och denna 

förvandling går inte tillbaka till bröd och vin igen efter avslutad mässa. Därför ska det överblivna 

brödet antingen ätas upp eller förvaras i sakramentsskåp efter avslutad mässa, med undantag för det 

bröd som förvaras synligt för sakramental tillbedjan. Vinet ska antingen drickas upp eller hällas ut i 

vigd gjord, exempelvis genom en piscina i kyrkobyggnaden. Brödet ska vara färskt och av vetemjöl. 

Vinet, vars färg inte spelar roll, ska vara av druvjuice. Om brödet ska användas till nytt 

nattvardsfirande ska det inte konsekreras igen. 

 

Innan en person tar emot nattvard måste personen ha gått i bikt, och alla måste ta nattvard minst en 

gång om året men helst varje söndag, om inte oftare. Tillträde till nattvarden har bara katoliker som 

är döpta. Skulle konsekrerat bröd och vin tas med från gudstjänsten till sjukkommunion behöver 

detta inte konsekreras igen, i likhet med om brödet skulle användas igen i ett nytt nattvardsfirande i 

en kyrkobyggnad. 

 

2.2.2. Luthersk nattvardssyn och praktik 

Nattvarden, eller Altarets sakrament, är tillsammans med dopet kristendomens två sakrament enligt 

Martin Luther. Det är inte skapat av någon vanlig människa, utan kommer helt och direkt från Jesus 

Kristus och genom det från Gud.43 

 

Martin Luther ville reformera Romersk-katolska kyrkan teologiskt och dogmatiskt, inte det 

liturgiska i gudstjänsten. Undantag från detta var de liturgiska moment och uttryck som Luther 

                                                 
42 CiC, cann. 900, 924-3, 942, 1024; Katolska kyrkans katekes § 1121. 
43”Luthers stora katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, av Samfundet Pro Fide et Christianismo, övers. Gustaf 

Ljunggren, 6:e uppl. (Stockholm: Verbum, 2010), 484. 
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ansåg gestaltade teologier som Luther ville göra sig av med.44 

 

Enligt Luther är nattvarden Jesus Kristus sanna kropp och blod i bröd och vin. Sakramentet är inte 

bara bröd och vin, utan är samtidig också kropp och blod, genom Guds ord. Det är också tack vare 

Guds ord som nattvarden får sin legitimitet, även om en ”skurkaktig” person skulle ta emot eller 

dela ut nattvarden är det fortfarande giltig nattvard. Detta var dock i kombination med att Luther 

ansåg att det behövde vara en person från det särskilda prästadömet, separerat från det allmänna 

prästadömet, som ska leda nattvardsfirandet.45 

 

Nattvarden ger näring för själen, för människan må födas på nytt i dopet men efter det sker en 

ständig kamp mot de onda makterna i världen. Människan tar nattvarden för att tron ska stärkas så 

att den klarar av de påfrestningar som sker i världen. Brödet och vinet i nattvarden ska inte förstås 

som vanligt bröd och vin, utan är förbundet med Kristi kropp och blod, bundet samman genom 

instiftelseorden. Men det är inte bara att ta emot nattvardens bröd och vin, utan människan måste 

också få höra ”för dig utgiven och utgjutet”, för att då både kunna förstå att det är Kristi kropp och 

blod och att veta att det här är till oss människor. Luther ansåg genom detta bevisat att man genom 

att ta emot nattvarden också tar emot syndernas förlåtelse, för att instiftandet återfinns redan i 

evangelierna av Jesus själv. Dock fortsätter vinet och brödet vara bröd och vin i sin naturliga 

substans, och Luther ställer sig emot transsubstantiationsläran där vinet och brödet endast skulle se 

ut att vara vin och bröd när det egentligen är Kristi kropp och blod. Det är på samma gång båda, 

vilket Luther beskrev som sakramental enhet och Melanchthon skulle utveckla och kalla för 

konsubstansiationslära. I likhet med Romersk-katolska kyrkan är Kristus närvarande i 

nattvardsfirandet, och detta kallas realpresens.46  

 

Tron har en viktig roll för Luther, då han anser att det krävs tro för att kunna ta emot nattvarden på 

rätt sätt. Även om du tar emot nattvardens element har din själ inte tagit emot den om du inte tror på 

vad Kristus gjorde. Han jämför det med en skatt som ligger tillgänglig för alla, du måste veta att det 

är en skatt för att på riktigt kunna uppskatta värdet i det.47 

                                                 
44 Carl Henrik Martling, Liturgik: en introduktion (Stockholm: Verbum, 2006), 97. 
45 ”Luthers stora katekes”, 485–86; Bernhard Lohse, Martin Luther’s Theology: Its Historical and Systematic 

Development, Fortress Press ed (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1999), 286–87. 
46 ”Luthers stora katekes”, 486–88; ”Schmalkaldiska artiklarna”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, av Samfundet 

Pro Fide et Christianismo, övers. Hjalmar Lindroth, 6:e uppl. (Stockholm: Verbum, 2010), avs. Om altarets sakrament; 

Lohse, Martin Luther’s Theology, 308–12; Bengt Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt (Göteborg: 

Församlingsförlaget, 1956), 219. 
47 ”Luthers stora katekes”, 488; ”Luthers lilla katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, av Samfundet Pro Fide et 

Christianismo, övers. Sigfrid von Engeström, 6:e uppl. (Stockholm: Verbum, 2010), avs. ”Om altarets sakrament”.  
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Ett problem Luther ser är de som väljer att inte ta emot nattvarden. Det är viktigt att få höra 

predikan och evangeliet, men trots att Luther anser att påvens påhittade krav är borttagna kan det gå 

flera år utan att vissa tar emot nattvarden för att de verkar tro att de är tillräckligt starka kristna att 

de inte behöver en själslig energi som nattvarden ger. Andra undviker att ta emot nattvarden för att 

de känner sig ovärdiga för att de håller fast vid påvens lära om att man verkligen måste känna 

själslig törst och hunger, och slutligen finns det de som helt missförstått och tror att de inte behöver 

nattvarden alls, eftersom det skulle vara något icke-nödvändigt. Visserligen ska man inte tvinga 

någon att ta emot nattvarden, men Luther är noga med att poängtera att den som under lång tid inte 

tar emot sakramentet och inte vill ta emot sakramentet inte är kristen. Detta är för att Kristus enligt 

Luther inte instiftade nattvarden till en teater, utan något vi ska äta och dricka och fira till Hans 

åminnelse. Vidare menar han också att den obundenhet i när man ska ta nattvard egentligen var att 

Kristus återkopplade till det judiska påskalammet som skulle offras och ätas på en specifik dag, och 

bara på den dagen.48 

 

I gudstjänsten är det själva instiftelseorden som är det tillfälle då brödet och vinet, tillsammans med 

orden blir ett sakrament. Det är då föreningen mellan Kristi kropp och brödet och vinet sker, 

epiklesen ges därmed en inte betydande roll. Den är helt enkelt inte nödvändig. Elevation, brödets 

och vinets upphöjande i gudstjänsten, är något som inte är påbudet, men inte heller förbjudet. Yttre 

ceremonier är inte av nödvändighet något dåligt, utan kan tjäna församlingen. När det kommer till 

syndernas förlåtelse är det något som inte är nödvändigt att be om och ta emot innan nattvarden. 

Detta till trots är det positivt om det görs.49 

 

Sakramentstillbedjan, som var vanligt under Luthers tid, har inget rum hos honom, då den 

mänskliga handlingen inte är det som verkar i nattvarden, utan Gud, samt att nattvardens bröd och 

vin, endast är Kristi kropp och blod under nattvarden och inte efter mässans slut. När man ska ta 

emot nattvarden är det dopet som främst ses ge tillgång till nattvardsbordet. Det ska också helst vara 

en person vigd till präst som ska läsa instiftelseorden, även om det i absoluta nödfall kan ske med 

en döpt kristen person.50 

 

Vad gäller praktiska frågor om vilken sorts bröd och vin som ska användas i nattvardsfirandet så 

                                                 
48 ”Luthers stora katekes”, 489–90. 
49 Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 217, 219; Eric W. Gritsch, A history of Lutheranism, 2nd ed 

(Minneapolis: Fortress Press, 2010), 45. 
50 Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 218–22; Gritsch, 103; Lohse, 287. 
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uttalade Luther sig inte. Detta är troligen på grund av att detta inte var en fråga där Luther hade en 

åsikt som skiljde sig från resten av Romersk-katolska kyrkan och det därför inte sågs värt att nämna. 

Det går dock att resonera gällande hanteringen av det överblivna brödet och vinet att brödet som 

sparats behöver konsekreras igen eftersom det efter avslutad mässa återgår till att vara vanligt bröd 

rakt igenom.  

 

 

2.2.2.1 Luthersk idealtyp 

Den Lutherska idealtypen består således av följande: 

 

Nattvardsfirandet ska ledas av en präst, och i nattvarden blir brödet och vinet både Kristi kropp och 

blod, samtidigt som det fortsätter vara bröd och vin, i något som Luther kallade sakramental enhet. 

Det finns ingen gräns på hur ofta eller sällan någon ska ta nattvard, men det är något som ändå ska 

göras. När det gäller att ta emot nattvarden är det avgörande att det sker med tro, men dopet är ändå 

ett grundkrav och skulle således en odöpt person gå fram för att ta emot nattvarden är det därför helt 

enligt idealtypen att neka denne att ta emot. Endast en prästvigd person bör leda nattvardsfirandet, 

men i nödsituationer går det att nattvardsfirandet leds av en döpt person.  

 

Det överblivna brödet och vinet upphör att vara Kristi kropp och blod efter nattvardsfirandet och 

således finns det inget som kan användas till sakramental tillbedjan, ett bruk Luther i övrigt var 

emot. Luther uttalade sig inte heller om vilken sorts bröd och vin som ska användas och därför kan 

vi anta att detta innebär att han höll med Romersk-katolska kyrkan om att färgen på vinet, som ska 

vara av druvjuice, inte spelar roll och brödet ska vara färskt och av vetemjöl. Elevation och andra 

liturgiska rörelser är inte förbjudna men samtidigt inte påbjudna, då de inte har relevans för 

nattvardsfirandet och så länge de inte står i vägen för nattvardsfirandet kan det accepteras. 

 

2.2.3. Reformert nattvardssyn och praktik 

Den reformerta nattvardsteologiska idealtypen utgår ifrån teologin hos Jean Calvin och Huldrych 

Zwingli, och därför kommer en bakgrund från båda teologerna ges innan den nattvardsteologiska 

idealtypen presenteras. Den reformerta nattvardsteologiska idealtypen kommer innehålla flera 

möjliga svar på samma sak jämfört med den lutherska respektive den romersk-katolska idealtypen 
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därför att den kommer baseras på två olika grunder och detta kommer speglas även i idealtypen. 

 

2.2.3.1 Calvinsk nattvardssyn och praktik 

Jean Calvin beskriver sin egen syn på nattvarden utifrån andra nattvardssyner och andra 

nattvardsförespråkare. Hans syn växte fram som ett motstånd mot bland annat Katolska kyrkans 

transubstantiationslära, och Martin Luthers lära om sakramental enhet.51 

 

Calvin sätter nattvard som höjdpunkten på kristen lära. För att förstå detta är det av vikt att förstå att 

Calvin ser att Kristus blev människa för att människan fallit, och därmed hade den perfektion och 

renhet hon skapats till förstörts. Att Gud blir människa och tar på sig det mänskliga köttet behövs, 

därför att endast genom att Kristus lever och är det människan menat att vara kan hon räddats. 

Kristus är den oförstörda människan. Kristus hjälper människan att se Gud där Gud är, och 

återskapar en förmåga människan förlorat, och döden återgår till att inte vara det slutgiltiga.52 

 

Calvin beskriver ett sakrament som en kombination av ett yttre tecken och ord. Detta ord låter 

människan förstå det yttre tecknet eller elementet. Det krävs också ett tydligt löfte kopplat till 

sakramentet för att det ska anses vara ett sakrament. Mottagandet av ett sakrament är av högsta 

betydelse, liksom mottagandet av det förkunnade ordet. Båda ges till både troende och icke-troende, 

men för den senare gruppen leder det endast till ett större fördömande. Utan tron och Helige Andes 

verkan är sakramenten inte något värt att hålla i. I nattvarden är detta ord som läses instiftelseorden. 

Ordens verkan är att de låter människan förstå symbolen och behovet av det själsliga ätandet av 

Kristi kropp. Instiftelseorden leder dock inte till någon förvandling av brödet eller vinet, och för att 

undvika sammankopplingen med förvandlingen som sägs ske i transubstantiationsläran flyttade 

Calvin instiftelseorden så långt ifrån nattvardsutdelandet som möjligt. Calvin skrev också en 

nattvardsbön där instiftelseorden helt var borttagna och 53 

 

Calvins aversion mot transsubstantiationsläran och konsubstantiationsläran är motiverat av att 

Calvin anser att dessa två är omöjliga. Kristi kropp är uppstånden och upptagen till himlen, att den 

då skulle kunna vara i brödet, och hans blod i vinet menar Calvin är absurt. Det fråntar Kristus det 

                                                 
51 Jean Calvin, Institutes of the Christian Religion, övers. Henry Beveridge (Grand Rapids, Michigan: Christian Classics 

Ethereal Library, 2016), bok 4 kap XVII sek 3. 
52 Lee Palmer Wandel, The Eucharist in the Reformation: Incarnation and Liturgy (Cambridge ; New York: Cambridge 

University Press, 2006), 148; Calvin, bok 2 kap VI, XIII. 
53 Calvin, bok 4 kap XIV sek 1-5, 7, 9; bok 4 kap XVII sek 3; Frank C. Senn, Christian liturgy: Catholic and 

evangelical (Minneapolis, MN: Fortress Press, 1997), 368–69. 
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mänskliga elementet i hans kropp. En mänsklig kropp kan enbart vara på en plats åt gången, så 

också Kristi kropp. En mänsklig kropp kan inte tilldelas allestädesnärvaro och genom det befinna 

sig på flera platser och dimensioner samtidigt. Eftersom varken transubstantiationslära eller 

konsubstantiationslära är aktuellt, är inte heller sakramentstillbedjan det. Brödet och vinet är vanligt 

bröd och vin som symboliserar Kristus. Kristus är däremot under nattvardsfirandet andligt 

närvarande, och denna spiritualpresens är med och ger nattvarden sin giltighet.54  

 

Calvin är själv tydlig med att Kristi kropp är i himlen. Kroppen togs en gång upp till himlen där den 

senare stannade kvar. Brödet och vinet i nattvarden, blir inte till Kristi kropp och blod, utan 

symboliserar det. Brödet och vinet symboliserar Kristi kropp och blod genom att visa på källan, på 

vad det ger, utan att bli det. Kristus är det levande brödet som våra själar lever av och mat är något 

vi behöver för att leva, på så vis förkroppsligar brödet och vinet att Kristus är vår själsliga föda. 

Kristi kött och blod ger oss liv.55 

 

Trots motviljan till att Kristi kropp finns i elementen, menar Calvin att Kristus är närvarande vid 

nattvarden, det är inte enbart en åminnelserit. Kristus och Kristi kropp är närvarande genom att 

Anden binder honom till människan och människan till honom. Tron är det binde-element genom 

vilket vi kan få ta emot Kristus, och genom Anden är Kristi kropp med vid nattvarden även om den 

inte är bunden till brödet i sig, och detta kallade Calvin för spiritualpresens.56 

 

Nattvarden är en själslig fest, som är en del i att människan får ta del av odödligheten och att 

Kristus tar människans synder och dödlighet på sig och ger henne tillbaka, eller förbereder, hennes 

odödlighet och skuldfrihet. Hon fylls också på själsligt, andligt, av den enda andliga födan hon 

behöver, nämligen Kristus. Människan får del i allt det Kristus har gjort för henne genom det. 

Därför ska den som tar emot nattvarden vara döpt och ha förberett sig genom att ha tagit emot 

synderna förlåtelse.57 

 

Nattvarden är inte heller beroende av prästens tro eller gärningar, fokus är på mottagaren av 

nattvarden och dennes tro och Kristus. Dock är nattvarden och nåden ingenting människan själv kan 

förtjäna. Vidare anser Calvin att det är upp till Kyrkan att bestämma om brödet ska vara syrat eller 

                                                 
54 Calvin, bok 4 kap XVII sek 12-19, 28-30, 37. 
55 Calvin, bok 4 kap XVII sek 1-3. 
56 Calvin, bok 4 kap XVII sek 6, 10, 12, 28. 
57 Calvin, bok 4 kap XVII sek 1-2; Senn, 365. 
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osyrat, vinet rött eller vitt. Men han ansåg att oavsett detta ska nattvarden firas minst en gång i 

veckan, och att gemenskapen i tro är avgörande för att få deltaga eller ej.58 

 

Genom spiritualpresensen och fokus på att brödet och vinet inte är med om någon förvandling 

räknade Calvin inte heller att brödet och vinet är något annat än bröd och vin efter avslutad mässa. 

Således finns det inga krav eller riktlinjer på hur dessa ska hanteras. Av detta kan vi också dra 

slutsatsen att elevation och dylikt inte är i enlighet med Calvins syn på nattvardsfirande, då det ger 

för stor fokus på gåvorna som brukas i sig och mindre på gemenskapen. 

 

2.2.3.2 Zwinglisk nattvardssyn och praktik 

Huldrych Zwingli företräder en symbolisk nattvardsuppfattning. Zwingli ansåg att brödet och vinet 

enbart skulle ses som symboler som representerar Kristi kropp och blod, och nattvardsfirandet som 

en symbolisk handling, och att det viktiga i nattvardsfirandet var trons gemenskap mellan 

nattvardsfirarna och Kristus i himlen. Zwingli byggde detta på sin tolkning av instiftelseordens ”är”, 

som i ”detta är min kropp”, som ett significat59, där innebörden ska vara ”detta representerar min 

kropp”. Motsvarande gällde också för vinet och tanken på Kristi blod.60 

 

En utgångspunkt för detta är att Zwingli hade en dualistisk tolkning av världen med en uppdelning 

mellan det andliga och det kroppsliga. Tron kan bara rikta sig mot Kristi gudomliga natur, och det 

är också det som fokuset ska ligga på i nattvardsfirandet. Det väsentliga i nattvardsfirandet är 

deltagarnas troende gemenskap och delaktighet, och inte själva ätandet. Detta för att allt vad som 

sägs om Kristi mänskliga natur egentligen är om hans gudomliga natur, det mänskliga är bara en 

retorisk figur. I likhet med Calvin har syndabekännelsen och förlåtelseorden en naturlig plats i 

relation till nattvardsfirandet enligt Zwingli. 61 

 

Zwingli såg nattvardsfirandet som en åminnelsehögtid, och en bekännelsehandling istället för att 

vara ett sakrament. Därför behövde inte människan gå i nattvard varje vecka, för Zwingli räckte det 

istället med att ta nattvard vid jul, påsk, pingst, och vid lämpligt tillfälle under hösten.62 

 

                                                 
58 Calvin, bok 4 kap XVII sek 39-41, 43, 46. 
59 Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 220. 
60 Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 220. 
61 Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 221; Senn, 365. 
62 Alister E. McGrath, Reformation thought: an introduction, 4th ed (Malden, MA ; Oxford: Wiley-Blackwell, 2012), 

178; Martling, 226. 
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2.2.3.3 Reformert idealtyp 

Den reformerta nattvardssynen är emot både den romersk-katolska och den lutherska hållningen om 

att Kristi kropp och blod går att återfinna i brödet och vinet i någon form. Brödet och vinet är bara 

symboler som representerar Kristi kropp och blod, och därför är sakramental tillbedjan inte heller 

möjligt. Färgen på vinet som används i nattvarden spelar ingen roll, och det går att använda både 

syrat och osyrat bröd. 

 

Calvin ansåg att Kristus är närvarande genom spiritualpresens, men Zwingli ansåg att det inte fanns 

någon närvaro alls. Båda synsätten gör att efter nattvardsfirandet måste gåvorna konsekreras igen 

vid nästa mässa, även om det inte sker någon förvandling. I brist på förvandling är därför det avrått 

från elevation och bruket av corporale har ingen nödvändig plats. Det finns inte heller något 

påbjudet sätt som gåvorna ska hanteras på efter avslutat nattvardsfirande. 

 

Nattvard ska firas minst en gång i veckan enligt Calvin, och fyra gånger per år enligt Zwingli, och 

gemenskapen i tro är avgörande för att få delta. I detta är det underförstått att vara döpt. Den som 

tar emot nattvarden ska ha bekänt sina synder och tagit emot förlåtelsen innan denne tar emot 

nattvarden.  
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3. Nattvardssyner i Härnösand stift 

I detta kapitel kommer jag att presentera de nattvardssyner som finns representerade i Härnösands 

stift utifrån enkätmaterialet, och analysera detta utifrån nattvardsteologiska idealtyper. För att 

enkätens frågor, se bilaga II. Jag vill också påminna om att när jag refererar till romersk-katolsk, 

luthersk, calvinsk, zwinglisk, och reformert i detta kapitel åsyftar jag de nattvardsteologiska 

idealtyper jag själv tagit fram i kapitel 2.2. Dessa kommer också refereras till som enbart idealtyper. 

Jag vill också påminna om att läsa kapitel 1.4.4. för förklaring och definition av olika begrepp. 

 

3.1. Tillträde till nattvarden 

Alla tre nattvardsteologiska idealtyper är representerade på något sätt i enkätmaterialet. På frågan 

om vilka som hade tillträde till nattvarden svarade en majoritet av prästerna, 52.5 %, att alla utan 

undantag har tillträde till nattvarden. 40.7 % ville begränsa sig till alla som är döpta, och 6.8 % 

ansåg att personen måste vara en döpt medlem av Svenska kyrkan eller en annan kyrka som 

Svenska kyrkan har nattvardsgemenskap med för att få tillträde. Ingen av de svarande ansåg att man 

måste vara både döpt och konfirmerad.63 

 

Vi ser här att det var ganska jämnt fördelat mellan de som svarat att ”alla, utan undantag” hade 

tillträde mot de som ansåg att det fanns krav på vilka som hade tillträde. Av alternativen på krav 

som fanns ingick ”döpt”, vilket gör att det går att dra slutsatsen att de som svarat ”alla, utan 

undantag” inkluderar odöpta. De 6.8 % som svarade att personen måste vara medlem av Svenska 

kyrkan eller ett samfund Svenska kyrkan har nattvardsgemenskap med uppvisar drag från den 

katolska nattvardstypen, där nattvarden är begränsad till de som är medlemmar samt de där 

nattvardsgemenskap finns. Kravet att vara döpt passar utöver romersk-katolska idealtypen64 även in 

på både den lutherska65 och den reformerta66 synen, där gemenskapen i tro är väsentligt. Här är det 

värt att dra in en parallell med Svenska kyrkan, som under lång tid haft som regel att konfirmation 

var ett krav för att alls komma på tal att få ta emot nattvard, men som 197967 ändrade till att enbart 

ha ett krav på att vara döpt. Därför kan vi här konkret se en nattvardsteologisk förskjutning som 

                                                 
63 Gustav Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, Enkät (Umeå: Institutionen för Idé och 

samhällsstudier, 2015), nr 8. 
64 Katolska kyrkans katekes., §1401. 
65 ”Luthers stora katekes”, 488. 
66 Calvin, bok 4 kap XVII sek 40. 
67 Kyrkomötet, Kyrkomötets betänkande G 2005:5, Svenska kyrkan: Uppsala 2005. 
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skett sedan 1970-talet. 

 

Det går inte heller att säga något utifrån frågan om hur ofta nattvarden ska firas. Det var enstaka 

svar, 3.4 %, som sade att det räcker med en gång i månaden, ingen var mera sällan. 22 % av svaren 

var på alternativet att nattvard ska firas oftare än en gång i veckan. Detta passar in i den katolska 

idealtypen då det där ingår att fira dagligen om det går, men även att bara fira en gång i veckan, som 

svarades av 54.2 %, passar in då det är så ofta som den typen anser att en person minst ska ta emot 

nattvard. 69 Den lutherska70 och den reformerta71 innehåller däremot inga krav på exakt hur ofta 

nattvard ska firas, men de innehåller båda rekommendationer och önskemål om att ta nattvard ofta 

och därför säger frågan oss inget mera än att alla svarande på denna fråga passar in på någon av de 

framtagna idealtyperna. Det är också värt att nämna att 20.3 % av de svarande ansåg att det räckte 

med att fira nattvard varannan vecka, och här finner vi inget stöd i någon av idealtyperna. 

 

På frågan om personen måste ta emot förlåtelsen innan den får ta emot nattvarden var svaren ganska 

jämnt fördelade över de tre alternativen. 35.6 % ansåg att personen inte behövde det, 30.5 % ansåg 

att ett löftesord fungerade lika bra som förlåtelsen, och 33.9 % ansåg att personen behöver ta emot 

förlåtelsen exempelvis genom bikt eller förlåtelseorden i gudstjänsten. Alla tre idealtyper har ett 

krav eller önskemål på att bikta sig eller på annat sätt ta emot förlåtelsen innan personen får ta emot 

nattvarden. Idealtyperna var på detta svar eniga, en åsikt som stöds av knappt en tredjedel av de 

svarande prästerna.73 

 

Bland svaren på frågorna som rör tillträde till nattvarden står således den dominerande delen av 

svaren utanför de tre idealtyperna, men av den idealtyp som ser ut att vara bäst representerad 

återfinner vi den lutherska idealtypen tätt följd av den reformerta idealtypen, om än att den romersk-

katolska inte heller var särskilt långt ifrån.  

 

 

                                                 
69 Katolska kyrkans katekes, § 1489. 
70, ”Luthers stora katekes”, 489–90. 
71 Calvin, bok 4 kap XVII sek 40. 
73 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 9; Katolska kyrkans katekes., § 1389; ”Luthers lilla 

katekes”, avs. ”Om altarets sakrament”. 
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3.2. Brödet och vinet under nattvardsfirandet 

Det blir däremot större skillnader när det kommer till tankarna på vad som händer med brödet och 

vinet under nattvardsfirandet. 

 

Totalt 37.3 % av de inlämnade svaren ansåg att inget händer med brödet och vinet under nattvarden, 

varav 32.2 % ansåg ändå att Kristus är andligt närvarande under nattvardsfirandet. De resterande 

5.1 % ansåg att det bara var en symbolisk rit.74 16.9 % ansåg att brödet och vinet förvandlas till 

Kristi kropp och blod, och 80 % av dessa ansåg att förvandlingen sker under instiftelseorden och de 

resterande 20 % att det sker under hela nattvardsbönen. Den största svarsgruppen var de som ansåg 

att Kristi kropp och blod förenar sig med brödet och vinet, de upptog 45.8 % och av dessa så ansåg 

74.1 % att det sker under instiftelseorden, 22.2 % ansåg att det skedde under hela nattvardsbönen 

och 3.7 % att det sker först vid utdelandet av nattvarden.75 

 

Av de som ansåg att brödet och vinet antingen förenar sig med eller förvandlas till Kristi kropp och 

blod så ansåg 59.5 % att gåvorna fortsätter vara sakrament efter avslutad nattvard, och resterande 

40.5 % att det slutar vara sakrament.76 

 

Cirka en tredjedel har svarat att inget händer med brödet och vinet under nattvarden, som är i 

enlighet med den reformerta idealtypen. Av dessa så svarade nästan alla enligt det calvinistiska 

sättet att se på saken med att Kristus är andligt närvarande.77 En åttondel svarade enligt den katolska 

idealtypen att brödet och vinet blir Kristi kropp och blod,78 och resterande 45 % svarade enligt den 

lutherska typen om sakramental enhet att brödet och vinet förenar sig med Kristi kropp och blod. 

Sedan blev det en diskrepans, för av de som svarade att något händer med brödet och vinet så ansåg 

över hälften att det fortsätter vara sakrament, vilket är katolskt och inte lutherskt.79 

 

Fortsätter vi vidare in på sjukkommunion återkommer vi till att alla synsätt är representerade. 

Skulle man ta med sig nattvardsgåvor från en mässa för att senare fira sjukkommunion så anser 

                                                 
74 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 2. 
75 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 2-5. 
76 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 5. 
77 Calvin, bok 4 kap XVII sek 6, 10. 
78 Katolska kyrkans katekes, § 1333. 
79 ”Schmalkaldiska artiklarna”, avs. Om altarets sakrament. 
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44.1 % av de svarande prästerna att gåvorna inte behöver konsekreras igen, för att de redan blivit 

konsekrerade en gång. 22 % svarade också nej, på grund av att det är samma mässa som man 

fortsätter fira, fast den blivit förlängd, och 33.9 % anser att gåvorna måste konsekreras ännu en 

gång.80 

 

Att gåvorna inte behöver konsekreras igen är katolskt, men de övriga alternativen, som fått flest 

svar, passar in under både det lutherska och reformerta i att mässan måste firas igen om den avslutas. 

Eftersom det blir en ny mässa, men mer om det senare i detta kapitel. När det kommer till förlängd 

mässa kan det passa in i den lutherska idealtypen. Sven-Erik Brodd skriver exempelvis i Diakonatet. 

Från ecklesiologi till pastoral praxis om en ordning där nattvardsgåvorna direkt efter söndagens 

mässa i kyrkan tas med ut till vårdinrättningar och annat och där delas ut till de som inte kunde 

närvara i kyrkan vid den ordinarie nattvardsgången. Detta existerar bland annat i den kyrkliga 

paraplyorganisationen Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschland, och Brodd hänvisar 

också till den tidiga kristna kyrkan på 800-talet där liknande skedde.81 

 

När det kommer till Kristi närvaro så ansåg hela 49.2 % att Kristus var närvarande från 

instiftelseorden och fram till nattvardsdelens slut. 13.6 % ansåg att närvaron fanns under hela 

mässan, och 22 % att det enbart skedde under mottagandet av brödet och vinet. Det var 15.3 % som 

ansåg att ingen av dessa alternativ stämde in med vad de ansåg.82 

 

Det går därför inte att dra någon slutsats om en dominerande idealtyp när det gäller frågorna kring 

brödet och vinet under nattvardsfirandet. Det är blandat, och prästernas svar är inte heller 

konsekventa inom en idealtyp, vilket vi ser i att så många av de som svarat att brödet och vinet 

förenar sig med kropp och blod, en luthersk idealtyp,83 också svarar att det fortsätter vara sakrament 

efter avslutad mässa, som går in i den katolska synen. Bara för att ta ett exempel.84 

 

                                                 
80 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 6. 
81 Sven-Erik Brodd, Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis, vol. 1992:10, Tro & Tanke (Uppsala: Svenska 

kyrkans forskningsråd, 1992), 219–24. 
82 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 15. 
83 ”Schmalkaldiska artiklarna”, avs. Om altarets sakrament.. 
84  Katolska kyrkans katekes. § 1333. 
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3.3. Hanteringen av nattvardsgåvorna och nattvardsbönen 

Hanteringen av nattvarden visar också på en spridd fördelning av olika nattvardsteologiska 

idealtyper bland prästerna, och att de bär åsikter från olika idealtyper samtidigt. 

 

På frågan om vilka som kan celebrera nattvarden så ansåg 71.2 % av prästerna att bara en prästvigd 

person kan utföra denna uppgift. 27.1 % ansåg att det inte bara är en präst som kan, men att det är 

en präst som bör celebrera, alternativt att det går när en präst inte går att nå. 1.7 %, ansåg att alla 

kan leda nattvardsfirande. Ingen hade svarat alternativen som var att antingen alla döpta eller alla 

döpta och konfirmerade kan celebrera nattvarden.85 

 

Frågan om vilka som får dela ut nattvarden var enkätens enda flervalsfråga. 71.2 % ansåg att alla 

prästvigda kan dela ut nattvarden, och lika många ansåg också att alla vigda till diakon kan. 69.5 % 

ansåg att kyrkvärdar kan dela ut, 64.4 % att de som är döpta och konfirmerade kan dela ut, och 62.7 % 

ansåg att alla döpta kan dela ut nattvarden. Slutligen svarade 23.7 % att alla, utan undantag, kan 

dela ut nattvarden.86 

 

När det sedan kommer till bruket av bröd i nattvardsfirandet så ansåg 59.3 % att det får vara bakat 

av vilket mjöl som helst, så länge det är ojäst. 1.7 % svarade att det måste vara av vetemjöl, 6.8 % 

att det måste vara av vetemjöl samt att det inte får ha jäst, och 1.7 % ansåg vidare att det måste vara 

ett färskt ojäst bröd av vetemjöl. Slutligen svarade 30.5 % att det får vara av vilken sorts bröd som 

helst.87 

 

På frågan om vilken sorts dryck som måste användas så svarade alla att det måste vara av druvjuice, 

ingen svarade att någon annan dryck gick bra. 5.1 % ansåg att druvjuicen måste ha jäst och blivit 

alkoholhaltigt vin, 55.9 % ansåg att det måste ha blivit vin men att alkoholhalten inte spelade någon 

roll. 39 % svarade att det räcker bra med druvjuice, det behöver inte ha blivit vin. När det kom till 

frågan om färgen på vinet så svarade 67.8 % att det måste vara rött, och 32.2 % att färgen inte 

                                                 
85 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 7. 
86 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 10. 
87 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 11. 
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spelade någon roll. Både rött och vitt vin gick bra.88 

 

När prästerna sedan fick frågan vad de ansåg om sakramentsskåp svarade 40.7 % att de kan se 

meningen med och acceptera bruket, men det är något de inte vill betona. 23.7 % anser att det inte 

bör användas av teologiska skäl, men 10.2 % anser att det är viktigt för ett korrekt nattvardsfirande. 

25.4 % svarade att de ser bruket som oviktigt eller att de inte känner till bruket av sakramentsskåp.89 

 

Över 70 % ansåg att det måste vara en präst som leder nattvardsfirandet, vilket är helt i sin ordning 

med de katolska90 och lutherska typerna91, och något som går att få in i den reformerta även om det 

inte är samma krav där. 92 Typen av bröd visar på en uppdelning mellan reformert93 och katolska94 

plus lutherska syner. 95 I den reformerta ordningen går vilken typ av bröd som helst bra, precis som 

när det kommer till frågan om vin. 96 I den den lutherska behöver brödet vara ojäst, 97 och den 

katolska specificerar det ytterligare med att ha av vetemjöl. 98 Vinmässigt så kräver båda att det 

måste vara vin, men likt den reformerta så finns inget krav på vilken färg på vinet.99 

 

Det som avgör att den lutherska nattvardsteologiska typen dominerar bland prästerna, efter att den 

lutherska och den katolska varit mera närvarande än den reformerta, är bruket av sakramentsskåp. I 

den lutherska finns inte det bruket, för att brödet och vinet upphör att vara sakrament efter avslutad 

mässa. I den katolska finns det kvar för att vara en plats där överblivet sakrament efter 

nattvardsfirandet kan förvaras. Mer än dubbelt så många svarade att sakramentsskåp inte bör 

användas jämfört med de som tyckte att sakramentsskåp är ett krav.   

                                                 
88 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 12-13. 
89 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 16. 
90 Katolska kyrkans katekes., avs. 1348. 
91 Lohse, 286–87. 
92 Calvin, bok 4 kap XVII avs 43. 
93 Calvin, bok 4 kap XVII avs 43. 
94 Katolska kyrkans katekes., avs. 1348. 
95 Lohse, 286–87. 
96 Calvin, bok 4 kap XVII avs 43. 
97 Lohse, 286–87. 
98 Katolska kyrkans katekes., avs. 1348. 
99 Lohse, 286–87; Katolska kyrkans katekes., avs. 1348. 
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4. Nattvardspraktiker i Härnösand stift 

I detta kapitel kommer jag att presentera de nattvardspraktiker som finns representerade i 

Härnösands stift utifrån enkätmaterialet, analysera detta utifrån nattvardsteologiska idealtyper. 

 

4.1. Tillträde till nattvarden 

Tillträde till nattvarden är en fråga som vi finner både skillnad mellan de nattvardsteologiska 

typerna samt inkonsekvens inom dem. 

 

Om en person som prästen inte anser ska få ta emot nattvarden ändå kommer fram under 

nattvardsfirandet så skulle 76.3 % av de svarande prästerna ändå dela ut nattvard till personen ifråga. 

1.7 % skulle enbart neka, och 22 % skulle nekat men erbjudit en välsignelse.100 

 

De 76.3 % som svarat att de ändå skulle dela ut nattvard till personen ifråga passar i en viss mening 

väl in i den lutherska idealtypen om att det viktiga är om den som tar emot anser sig vilja ha 

nattvarden och gör det i tro. Detta är av pastoral omsorg om den som tar emot nattvarden och att 

den som delar ut inte ska bryta gemenskapen genom att neka de som vill ta emot, samt att den som 

delar ut inte ska sätta sig på en plats där denne graderar mottagarens tro. Detta är en inte en 

etablerad mening och förutsätter att den som delar ut ser kravet på rätt tro, och att det bara är Gud 

som kan bedöma det, som det avgörande och sätter mindre vikt vid andra kriterier som att vara döpt, 

har tagit emot förlåtelsen, samt besitter rätt kunskap om nattvarden. Dessa andra kriterier är en mer 

etablerad tolkning av Martin Luther och den lutherska idealtypen, men det går att läsa in det andra 

också, även om de säger emot varandra.101 

 

Att nattvardens giltighet inte är utifrån vad den som delar ut tänker. Detta faller också in i den 

romersk-katolska idealtypen, där brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod och sedan 

stannar som det oavsett hur och av vem det hanteras.102 

 

                                                 
100 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 20. 
101 ”Luthers lilla katekes”, avs. ”Om altarets sakrament”. 
102 Katolska kyrkans katekes.§ 1333. 
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Den reformerta idealtypens två byggstenar, Calvin och Zwingli, hade två olika fokus här. Zwingli 

ansåg att det viktiga i nattvardsfirandets troende gemenskap, och där finns det ett hinder mot att 

prästen skulle dela ut nattvarden, för att om personen inte ska få ta emot så betyder det att personen 

inte delar troendegemenskapen. Samtidigt kan det argumenteras att just viljan att ta emot nattvarden 

gör denne till en del av den gemenskap som Zwingli ansåg vara viktig i nattvardsfirandet, och att 

neka en person att ta emot vore att bryta upp den gemenskap som bildats under nattvardsfirandet.103 

 

I den katolska nattvardsteologiska idealtypen ska personer som inte anses få ta emot nattvarden 

nekas att ta emot. Att prästen erbjuder en välsignelse eller ej spelar ingen vidare roll i 

identifieringen. Totalt var det bara en präst som svarade att denne skulle neka.104 

 

59.3 % anser att man kan dela ut nattvard till sig själv, 37.3 % anser att det går men att de helst inte 

vill. 3.4 % anser att det inte går att dela ut nattvard till sig själv. 105 Just oviljan att dela ut till sig 

själv som cirka 40 % av prästerna visar passar också in i de reformerta och lutherska idealtyperna, 

för där finns det något särskilt i själva utdelandet som en del av nattvardsfirandet också, inte bara i 

att äta brödet och vinet. Luther lade exempelvis ett värde i att som mottagare av nattvarden få 

höra ”för dig utgiven”, och innebörden av att få förlåtelse och sin tro förstärkt av att ta emot 

nattvarden försvinner om personen inte får höra orden och får gåvorna tilldelade sig. 106 I den 

reformerta idealtypen faller det av att dela ut till sig själv inte har samma tecken på gemenskap som 

om någon annan i församlingen delar ut till dig.107 

 

4.2. Brödet och vinet under nattvarden 

Under nattvardsfirandet anser 86.4 % att elevationen är något man kan göra, men att det saknar 

betydelse för nattvardens giltighet. 13.6 % anser att elevationen är nödvändig, och ingen ansåg att 

det är något som inte ska göras.109 

 

                                                 
103 Hägglund, Teologins historia: en dogmhistorisk översikt, 221. 
104 ”Luthers stora katekes”, 488. 
105 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 23. 
106 ”Luthers stora katekes”, 487.  
107 Senn, 365. 
109 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 19. 



37 

Det går direkt att konstatera att de 13.6 % som anser att elevationen är nödvändig här visar drag på 

den romersk-katolska idealtypen. Detta är för att den romersk-katolska idealtypen är den enda 

idealtypen där elevationen är en nödvändig del av nattvardsfirandet. Vidare går det också att 

konstatera att de 86.4 % som anser att elevationen är något man kan göra visar drag av den 

lutherska idealtypen, där elevationen inte är nödvändig för nattvardens instiftande och giltighet men 

kan förekomma om det skulle önskas eller finnas behov av det av pastorala skäl.110 

 

För att diskutera den reformerta idealtypens representation i denna fråga är det viktigt att vi 

diskuterar varför elevationen skulle vara med, vad representeras och vad sker? I grunden ska 

elevationen inte vara med för att minska fokuset på brödet och vinet då det inte sker en förvandling 

av något slag under instiftelseorden.111 I den lutherska idealtypen förekommer det en närvaro i 

nattvardsfirandet, men trots det bör inte elevationen förekomma om det ger ett felaktigt fokus på 

brödet i sig och på att beskåda sakramentet istället för att vara med och ta emot brödet och vinet.112 

Det finns därför liknande motiveringar mellan den reformerta idealtypen och hos den lutherska 

idealtypen på varför elevationen skulle utgå.  

 

På frågan om behovet av corporalet ansåg 18.6 % att det var oviktigt, och 81.4 % att det fanns ett 

behov. Av de som ansåg att det fanns ett behov så ansåg 72.9 % av prästerna att det bara var 

gåvorna på corporalet som konsekrerades. 22.9 % ansåg att allt som låg på corporalet konsekrerades, 

och 4.2 % ansåg att alla gåvor som fanns på altaret, inklusive de som fanns utanför corporalet, 

konsekrerades.113 

 

De 18.6 % som svarade att corporalet var oviktigt går lättast att placera in i den reformerta 

idealtypen. Det förekommer ingen förvandling av nattvardsgåvorna eller, som i den lutherska 

idealtypen, att Kristus är fysiskt närvarande. Zwingli ansåg att corporalet var något som borde 

uteslutas för att minska risken att nattvarden får fokus på det sakramentala istället för på 

gemenskapen och högtidsfirandet. Det går att få in dessa under den lutherska och den katolska 

idealtypen också, om corporalet inte ses som en avskiljare av vad som konsekreras under 

                                                 
110 Hägglund, 217-19. 
111 Senn, 368-69; 
112 Hägglund, 217-19. 
113 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 21-22. 
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instiftelseorden eller ej.114 

 

På samma sätt går det att placera in de 4.2 % som först svarat att det finns ett behov av corporalet 

för att sedan på följdfrågan svara att alla gåvor på altaret konsekrerades i den reformerta idealtypen 

också. Det kräver dock premissen att där frågan uttryckligen nämner ”konsekrera” kan den som 

svarat ha tolkat in ”är med i nattvardsfirandet” eftersom ingen förvandling till Kristus eller förening 

och närvaro med Kristus sker. I brist på detta kan därför inte corporalet ses som en avgränsare till 

vad som kan brukas i nattvardsfirandet och nattvardsutdelandet. Gåvorna på altaret är de som ska 

användas till nattvardsfirande, och då går alla gåvorna på altaret att användas. Vi bör däremot vara 

försiktiga i denna slutsats, då både Calvin och Zwingli ville flytta instiftelseorden ifrån utdelandet 

av nattvarden för att minska fokuset på brödet och vinet.115 

 

Alla tre svaren på följdfrågan passar i viss mån in i både den reformerta och den romersk-katolska 

idealtypen då dessa anser att det sker en förvandling i nattvardsfirandet. Av dessa tre svar så är det 

svaret att allt som stod på corporalet konsekrerades det som står längst ifrån alla idealtyper. Detta är 

för att ingen av idealtyperna nämner att något händer eller sker med annat än just brödet och vinet 

som används. Om det däremot är enkom gåvorna på corporalet eller på hela altaret som konsekreras 

är en fråga för vidare teologisk diskussion där jag inte funnit hur de olika idealtyperna skulle kunna 

ha svarat. Det ger främst praktiska skillnader, så som vad att göra med det överblivna konsekrerade 

brödet och vinet, för det som aldrig blivit konsekrerat har inget behov av att tas omhand om på 

något särskilt sätt. 116  

 

4.3. Hanteringen av nattvardsgåvorna efter mässan 

Om det skulle komma konsekrerat vin på torkduken så skulle 93.2 % av prästerna bara tvätta den 

ren. 1.7 % skulle fortsätta använda den otvättad, och lika många skulle också bara slänga torkduken. 

3.4 % skulle bränna torkduken eller begrava den i vigd jord.117 

 

                                                 
114 Senn, 368–69. 
115 Senn, 368–69. 
116 Senn, 368–69. 
117 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 24. 
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Denna fråga speglar vad som anses hända med vinet under nattvardsfirandet, och genom det även 

vilken idealtyp som blir aktuell. De 93.2 % som bara skulle tvättat duken ren skulle passa in i både 

den lutherska och den reformerta idealtypen då vinet i det förstnämnda återgår till att vara vanligt 

vin igen118 och i det senare aldrig varit annat.119 Därför går det att argumentera för att ingen särskild 

hantering krävs av vinet och det som fått vinspill på sig. Detta gäller också för de 1.7 % som 

svarade att duken skulle slängas, och då dristar jag mig till att det har att göra med att duken är 

smutsig och därför inte ska användas mer.  

 

De 1.7 % som skulle fortsätta använda duken otvättad skulle jag placera in under den romersk-

katolska nattvardstypen, och likaså de 3.4 % som skulle begrava eller bränna duken. Att fortsätta 

använda duken otvättad skulle motiveras med att det är Kristi blod på den, inte vin, och det kan inte 

bara tvättas eller slänga för att det vore att vanhelga sakramentet.120 

 

Efter mässan skulle 76.3 % av prästerna spara det konsekrerade bröd som blivit över till ett senare 

tillfälle, och 23.7 % skulle istället äta upp det. Ingen svarade att de skulle slänga brödet eller 

begrava det.121 

 

Att spara brödet till senare tillfälle passar in under alla tre idealtyperna, om än med olika 

motiveringar. I den romersk-katolska idealtypen ska det sparas för att det fortfarande är Kristi kropp 

för sakramental tillbedjan och till kommande nattvardsfiranden, men det är inte fel att äta upp 

det.122 I den lutherska idealtypen är brödet inte längre Kristi kropp efter avslutat nattvardsfirande, så 

det är inget fel i att spara brödet till kommande nattvardsfiranden, dock måste det konsekreras 

igen.123 I den reformerta idealtypen är det återigen ett fokus på vad som menas med konsekrerat i 

denna fråga. Skulle det syfta på brödet som använts i nattvardsfirande så går det utmärkt att spara 

det, för det har aldrig förvandlats utan är fortfarande fullgott fungerande bröd till kommande 

nattvardsfiranden.124 

 

                                                 
118 Lohse, 287. 
119 Hägglund, 220. 
120 Katolska kyrkans katekes, avs 1375. 
121 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 25. 
122 CiC, cann 939. 
123 Hägglund, 218-22. 
124 Hägglund, 218-22. 
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På frågan om vad som görs med det överblivna vinet så dricker 20.3 % av prästerna upp det. 79.7 % 

häller ut det i rabatten, troligtvis som finns på vigd jord vid kyrkan, eller i kyrkans piscina. Här 

väljer jag att läsa in att rabatten ska vara i direkt anslutning till kyrkan, kyrkogården, eller annan 

vigd jord. Ingen skulle hälla ut det i vasken eller spara det till ett senare tillfälle.125 Här gäller 

liknande resonemang som i föregående stycke. I den romersk-katolska idealtypen ska vinet, som är 

Kristi blod, drickas upp eller hällas ut på vigd gjord. Detsamma går att säga för även den lutherska 

och den reformerta idealtypen, med förändringen att det inte är Kristi blod som hanteras. 126 

 

Av de gåvor som sparas till ett senare tillfälle så anser 57.6 % att de inte behöver konsekreras igen. 

Det tycker däremot 42.4 % av prästerna. 127  De 57.6 % som svarade att gåvorna inte behöver 

konsekreras igen visar tydliga drag på den romersk-katolska idealtypen. Gåvorna som konsekreras 

är en gång för alla konsekrerade och förvandlingen kan aldrig återgå, och därför behöver de inte 

konsekreras igen. De 42.4 % som svarade annorlunda hör till de andra två idealtyperna i denna 

fråga. I den lutherska idealtypen sker visserligen en förening med och närvaro av Kristus i form av 

realpresens, men den går tillbaka efter nattvardsfirandet och därför behövs det konsekreras igen. I 

den reformerta idealtypen har det aldrig förekommit en förvandling eller dylikt som förändrar 

gåvorna ens för ett ögonblick och således måste de vara med om konsekrationen vid nästa 

nattvardsfirande.128 

 

Sist anser 44.1 % av prästerna att sakramental tillbedjan är en praktik som inte bör tillämpas. 25.4 % 

anser att praktiken är tillåten men att det inte är något de själva gör. 22 % att praktiken är tillåten 

men oviktig. Slutligen anser 8.5 % att sakramental tillbedjan är viktigt.129 Här är det främst två svar 

som går att placera in i en idealtyp. I den romersk-katolska idealtypen är sakramental tillbedjan 

viktigt, och således passar de 8.5 % som svarade det in i denna idealtyp.130 I den reformerta och den 

lutherska idealtypen är sakramental tillbedjan något som inte bör tillämpas, vilket därför 44.1 % av 

svaren kan kategoriseras under. De 25.4 % och 22 % som svarade att på varianterna att praktiken är 

tillåten passar således inte in under någon av idealtyperna när det kommer till denna fråga.131 

                                                 
125 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 26. 
126 Hägglund, 218-22. 
127 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 27. 
128 Senn, 368–69; ”Luthers stora katekes”, 486–88. 
129 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 28. 
130 CiC, cann 941. 
131 Hägglund, 218-22. 



41 

 

4.4. Representerade nattvardsteologiska idealtyper 

Att spara överblivna gåvor till senare bruk är möjligt i alla tre idealtyper, och säger egentligen inte 

något om vilken typ av idealtyp de är eller inte är. I den katolska nattvardstypen ska gåvorna sparas 

för att de fortfarande är sakrament, och i de lutherska och reformerta nattvardstyperna återgår 

gåvorna till att återigen vara bröd och vin, eller så har de alltid bara varit bröd och vin. Det hade 

varit bra om en sådan följdfråga funnits med, men utifrån nuvarande resultat så är det svårt att dra 

några slutsatser. Därför går det bara att spekulera kring underliggande skäl till att de svarade som de 

gjorde och vilken idealtyp som dessa skäl skulle placeras in under, och i framtiden skulle det 

behövas fler följdfrågor för att kunna reda ut denna situation ytterligare. 

 

Av de som svarat är alla tre nattvardstyper representerade, men det är inte mycket som talar för den 

katolska nattvardstypen. Det som talar för den katolska är att det ändå finns de som anser att 

sakramental tillbedjan är tillåtet och viktigt, och att de konsekrerade gåvorna som sparas inte 

behöver konsekreras igen. Detta är konsekvent med tanken på att förvandlingen som sker i 

nattvarden är permanent för brödet och vinet. Det passar också ihop med tanken på att man kan dela 

ut nattvard till sig själv, för närvaron finns i Kristi kropp och blod, själva utdelandet har ingen 

annan betydelse. 

 

Det är inte många som gett svar som konsekvent går in under den katolska idealtypen, däremot är 

det ändå uppseendeväckande att det enligt enkäten förekommer sakramental tillbedjan i Härnösands 

stift, som annars skulle generaliseras som ett lågkyrkligt stift. Konkordieformeln är visserligen inte 

skriven av Martin Luther, men den är skriven av andra som höll med honom, och där förkastas 

bruket av sakramental tillbedjan rakt av.132  

                                                 
132 ”Konkordieformeln”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, av Samfundet Pro Fide et Christianismo, övers. Hjalmar 

Lindroth, 6:e uppl. (Stockholm: Verbum, 2010), 522. 
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5. Förståelse och konsekvenser av nattvardssyner och 

nattvardspraktiker? 

 

I kapitel 3 och 4 presenterade jag mina analyser av resultatet från det empiriska materialet gällande 

vilka nattvardsteologiska idealtyper som är spridda i Härnösands stift. I detta kapitel kommer jag att 

diskutera de förståelser och konsekvenser detta ger för Svenska kyrkan.  

 

5.1. Tillträde till nattvarden. 

När det gäller tillträde till nattvarden svarade cirka en tredjedel av prästerna att det krävdes att ha 

fått tagit emot förlåtelsen innan en person kunde få tillträde till nattvarden. Den andra tredjedelen 

säger att ett förlåtelseord duger lika bra, och den sista tredjedelen att ingetdera krävs. De två senare 

alternativen återfinns inte i någon av idealtyperna, det närmaste är möjligtvis den zwinglianska 

subtypen, men det är att sträcka ut definitionen.133 

 

Av dessa tre alternativ är det alternativet med löftesord som sticker ut främst. Förlåtelseorden som 

återfinns i kyrkohandboken från 1986 lyder ”Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag 

på Jesu Kristi uppdrag: Dina synder är dig förlåtna”134 och löftesorden i samma handbok lyder ”Om 

vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar 

oss från all orättfärdighet”. 135  I kyrkohandboken från 1986 är löftesord alternativ till 

förlåtelseorden,136 men med resultatet att prästen inte uttalar förlåtelseorden och personen ifråga 

inte får sina synder förlåtna. Samtidigt lyfts dessa fram som ett alternativ till förlåtelseorden efter 

syndabekännelsen eller det på 1900-talet introducerade bön om förlåtelse. 137 Förlåtelseorden skulle 

kunna ha två orsaker. Den ena är att församlingsborna inte är bekväma med att höra om synder, och 

den andra är att prästen själv inte är bekväm med att tala om synd och inte reflekterat över den 

skillnad som finns mellan att prästen säger ”Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på 

Jesu Kristi uppdrag: Dina synder är dig förlåtna”138 och löftesorden i samma handbok lyder ”Om vi 

bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss 

                                                 
133 Hägglund, 220. 
134 ”Den svenska kyrkohandboken. antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöte. D. 1” (Stockholm: Verbum, 

2010), 15. Härefter Den svenska kyrkohandboken 1986. 
135 Den svenska kyrkohandboken 1986, 91. 
136 Den svenska kyrkohandboken 1986, 91. 
137 Den svenska kyrkohandboken 1986, 91, 120. 
138 Den svenska kyrkohandboken 1986, 15. 
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från all orättfärdighet”.139  

 

Detta med löftesord istället för syndabekännelse blir också intressant om vi läser rakt av i nu 

gällande kyrkohandbok från 1986. I ordningarna för högmässa 142 , söndagsmässa 143 , och 

familjemässa144 återfinns enbart förlåtelseord som möjliga alternativ, och i dessa ordningar ingår 

också att fira nattvard. För högmässogudstjänst 145  och söndagsgudstjänst 146  däremot finns 

alternativet löftesord vid sidan av syndabekännelsen, på söndagsgudstjänst finns också möjligheten 

till överlåtelsebön 147  utan någon form av syndabekännelse alls, och dessa ordningar är för 

gudstjänster utan nattvard. Slutligen kan nämnas att vid familjegudstjänst, utan mässa, så 

förekommer varken överlåtelsebön eller syndabekännelse, och därför varken förlåtelseord eller 

löftesord. 148 I kyrkohandboken krävs således förlåtelseord inför nattvardsfirande, och där det finns 

andra alternativ är nattvardsfirande ingen möjlighet. Detta skulle i praktiken kunna 

innebära ”handboksbrott” om prästerna firar nattvard men endast har löftesord, och det är inget som 

passar in i någon av idealtyperna, men är i förlängningen möjliga skäl för Härnösands stifts 

domkapitel att utreda brott mot vigningslöftena. Lägger vi det åt sidan så kvarstår ändå 

förändringen att en stor del av prästerna inte kräver syndabekännelse innan nattvardsgång, i att 

jämföra mot tidigare där det varit krav att antingen genom gudstjänstens förlåtelseord eller genom 

enskild bikt innan.149 

 

Detta kan jämföras med hur prästerna svarade att de i praktiken skulle hantera situationen att en 

person de ansåg inte skulle få ta emot nattvarden kom fram. Cirka 75 % skulle delat ut nattvarden 

ändå till den som kom fram. Som jag framförde i kapitel 4.1 kan vi inte dra för stora slutsatser kring 

just detta, för att vi inte känner till bakgrunden till varför prästen anser att just denna person inte ska 

få ta emot. Jämför vi dock tankesättet kring att syndabekännelsen inte är nödvändig med att 

prästerna skulle dela ut nattvarden ändå kan vi ändå tänka oss att det teologiska svaret är att 

Svenska kyrkan går mot ett öppnare nattvardsbord där kraven på att få delta blir allt färre. Stöd för 

detta har vi också i frågan om vad som krävs för att få ta emot nattvarden, där majoriteten angav att 

                                                 
139 Den svenska kyrkohandboken 1986, 91. 
142 Den svenska kyrkohandboken 1986, 15. 
143 Den svenska kyrkohandboken 1986, 68. 
144 Den svenska kyrkohandboken 1986, 75. 
145 Den svenska kyrkohandboken 1986, 91. 
146 Den svenska kyrkohandboken 1986, 120. 
147 Den svenska kyrkohandboken 1986, 120. 
148 Den svenska kyrkohandboken 1986, 123-29. 
149 Hägglund, Traktat om liturgin i den svenska kyrkan, 13–16. 
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alla, även de odöpta, skulle få ta emot. Det kan vara att vi ser spår av 1800-talets uppsaliensiska 

lågkyrklighet, med församlingen i fokus, och en teologisk påverkan från väckelserörelserna som 

varit i stiftet som fört in bruk som skulle falla in under den reformerta idealtypen. Det kan vara så 

att präster blivit påverkade och anammat bilden av nattvarden som en gemenskapsmåltid. Denna 

gemenskapsmåltid fokuserar på tron hos de som tar emot och inte på yttre pålagda omständigheter 

som syndabekännelse eller dop. Att ställa upp kravet att vara döpt bryter således mot att bjuda in till 

att dela gemenskapen, eller att sätta att kravet på rätt tro är viktigare än kravet på att vara döpt. Det 

fortsätter vara  svårt att förklara i att detta också förutsätter att dopet inte är ett krav på 

gemenskapen eller att den som har tro därför låter sig bli döpt. Detta skulle kunna bero på historiska 

väckelserörelser i Härnösands stift som varit mera influerade av samfund och teologer som skulle 

passa in i den reformerta idealtypen och de zwinglianska dragen som finns där. Andra mera 

praktiska teorier att prästerna igen inte har reflekterat över eventuella dubbla budskap som detta 

handlande för fram.150 

 

Konsekvensen av detta är att kyrkobesökare och gudstjänstdeltagare inte kan vara säkra på vilken 

nattvard det är som firas i den specifika församling och av den specifika präst de besöker. Dragen 

från de olika idealtyperna finns, och de har olika anledningar till sin existens i stiftet. För de 

individuella människorna kan denna osäkerhet innebära ett tvivel på vad Svenska kyrkan säger sig 

stå för, eller att det skapas en missuppfattning om vad Svenska kyrkan står för officiellt. Som en 

evangelisk-luthersk kyrka är nattvarden ett sakrament i Svenska kyrkan, och utifrån det är det också 

rimligt att anta att den nattvard som firas är i enlighet med luthersk teologi. När nattvarden däremot 

firas med tydliga reformerta drag i liturgin eller romersk-katolska drag i liturgin förändras däremot 

nattvardens teologiska innebörd från det lutherska och till det reformerta eller romersk-katolska i 

enlighet med teorin om Lex Orandi – Lex Credendi. Firar vi gudstjänst och nattvard utifrån säg ett 

reformert sätt, då är Bönens lag, Lex Orandi, reformert, och därför blir Trons lag, Lex Credendi, 

reformert. 

 

För enskilda gudstjänstdeltagare kanske inte detta gör skillnad, men för den gudstjänst-firande 

församlingen har den lutherska tron börjat vackla och församlingen är på väg mot att inte längre 

vara del i trosgemenskapen med resten av Svenska kyrkan. Det finns dessutom problemet i att 

enskilda företrädare inte firar vad andra skulle beskriva som korrekt nattvard, för att de firar 

                                                 
150 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 20. 
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nattvard som inte är i enlighet med Svenska kyrkans tro och lära. 

 

För Svenska kyrkan återfinns således problemet att lokala församlingspräster, som har till uppgift 

att undervisa och sprida den kristna tro och tradition som Svenska kyrkan som samfund står i, inte 

längre sprider sagda tron. Det blir en intern splittring som kommer vara svår att reparera sprickan 

har blivit för vid mellan de olika trosläger som kommer uppstå. En alternativ tolkning är att det inte 

blir en intern splittring och att Svenska kyrkan istället helt övergått från att vara en evangelisk-

luthersk kyrka till att bli en annan typ av samfund.  

 

5.2. Brödet och vinet under nattvarden. 

En intressant detalj som framkom i analysen av enkätmaterialet var behovet av corporale och vad 

som händer med brödet och vinet under nattvardsfirandet.18.6 % av svaren var att corporalet var 

oviktigt, och resterande 81.4 % ansåg att det fanns ett behov. Av de som ansåg att det fanns ett 

behov ansåg 72.9 % av prästerna att det bara var gåvorna på corporalet som konsekrerades. 22.9 % 

ansåg att allt som låg på corporalet konsekrerades, och 4.2 % ansåg att alla gåvor som fanns på 

altaret, inklusive de som fanns utanför corporalet, konsekrerades.151 

 

På frågorna om vad som händer med brödet och vinet svarade cirka 37 % att inget händer med 

brödet och vinet under nattvarden. 5.1 % svarade att detta varför att nattvarden enbart var en 

symbolisk rit, och resterande att Kristus är andligt närvarande. Båda delarna står tydligt i den 

reformerta idealtypen. Resterande har svarat att antingen blir brödet och vinet Kristi kropp och blod 

eller att Kristus är fysiskt närvarande genom realpresensen. Jämför vi dessa siffror finner vi en 

diskrepans. Av de som svarat att inget händer med brödet och vinet förekommer det ändå tankar på 

att corporalet behövs. 152 

 

Denna diskrepans kan bero på att även om det inte händer något med brödet och vinet kanske de 

berörda prästerna tänker att nattvarden ska firas på ett särskilt sätt ändå. Att inget händer är inte 

samma sak som att det är oviktigt, och om att det skulle vara viktigt passar det definitivt in i de 

romersk-katolska och lutherska idealtyperna, men också den reformerta idealtypen. Och hur ska vi 

                                                 
151 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 21-22. 
152 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 2. 
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förstå det? Martin Lind säger att detta helt beror på den gällande kyrkohandboken, det går inte 

längre att se på hur en präst gör för att avgöra vad prästen själv tänker och tycker. Den gällande 

kyrkohandboken innehåller flera olika alternativ, och i dessa olika alternativ går det att rymma in 

flera olika teologier och fromhetsinriktningar. Eftersom alla alternativ ingår i kyrkohandboken går 

det att motivera de olika alternativen med orden ”det ingår i kyrkohandboken” och därefter avsluta 

diskussionen. 

 

Konsekvensen av detta blir att det blir svårare att utifrån hur prästen handlar få insikt i vad prästen 

tycker och tänker kring nattvarden. Kanske är det dessutom så att prästen inte har tänkt igenom vad 

denne tycker och vad denne gör, utan gör som den fått lära sig. ”Så här firar du gudstjänst” och ”så 

här firar du nattvard”? Ett annat tänkbart svar är att det centralt i församlingen, antingen av 

kyrkoherden eller av prästerna tillsammans, bestämts en ordning för hur gudstjänst och mässa ska 

firas och vilka alternativ i kyrkohandboken som ska användas. Det är fullt möjligt att de alternativ 

som valts inte speglar en enhetlig teologisk röd tråd, istället är det en kompromiss mellan de 

alternativ som prästerna ville ha. Resultatet blir oavsett att den gudstjänstordning som församlingen 

och prästen använder för att fira nattvard inte speglar vad den individuella prästen tycker och tänker. 

Dessa olika varianter av bruk av handboken är alla möjliga, men ger ändå resultatet att det är svårt 

att få insikt i vad den individuella prästen tycker och tänker kring nattvarden. Det kan visserligen 

bero på att prästen har tänkt igenom hur den firar gudstjänst och varför, men det behöver inte. 

 

Precis som i kapitel 5.1 kan vi också i detta kapitel söka förståelse i Härnösands stifts historia under 

1800- och 1900-talen. I både Jämtland och Ångermanland var väckelserörelser starka, och här 

inkluderar jag Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS. EFS var en inomkyrklig rörelse med fokus 

på det lutherska enligt Oloph Bexell. Men i början gav de ut texter med rötter i Skotska frikyrkan, 

en reformert rörelse. Dessa tankar kan ha fått ett fäste bland de predikanter som befann sig i 

Jämtland och Ångermanland, och det noterades inte för att det var viktigare med gränsen mot 

baptismen än mot reformerta kyrkobildningar.153 

 

Följden av det är att större delen av Härnösands stift fått stor påverkan från reformert håll, eller inte 

haft en tydlig separering mellan det reformerta och det lutherska. Jag vill återigen påminna om att 

                                                 
153 Bexell, 54. 
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detta är utifrån Oloph Bexells beskrivning och definition av EFS.154 Konsekvensen är också vad vi 

ser här i enkäten. Den reformerta nattvardsteologiska idealtypen får ett starkt fäste den med, och 

påverkar både församling och de präster som verkar i stiftet. 

 

Vi kan därför dra slutsatsen att arbeta med 1986 års kyrkohandbok har öppnat upp Svenska kyrkan 

för influenser från flera olika håll, och har gjort det genom sitt innehåll. Ekumeniska rörelser är ett 

sådant exempel med drag från det allmänkyrkliga och det romersk-katolska och via inomkyrkliga 

rörelser det reformerta. Att dessa olika rörelser har plats i en och samma handbok och att det går att 

välja förbehållslöst vilken kombination som önskas sätter Svenska kyrkan i en svår sits utifrån Lex 

orandi – Lex credendi. 

 

Med flera olika liturgier, eller bönelagar, åtföljer flera olika troslagar. Svenska kyrkan blir splittrat 

mellan flera olika sätt att tro, och när det på ett sätt skulle kunna argumenterar för att detta kan 

öppna upp för ekumenik mellan Svenska kyrkan och andra samfund återstår fortfarande risken att 

de andra parterna i de ekumeniska samtalen kommer kunna absorbera delar av Svenska kyrkan. 

Antingen genom direkta medlemsbyten eller genom att präster och andra företrädare byter. Detta 

skulle gå för att de inte finner skillnad mellan Svenska kyrkan och vad de byter till. De känner till 

att Svenska kyrkan redan nästan är som det andra alternativet, och det blir därför svårare att 

motivera att stanna kvar. På organisationsnivå blir det svårare att föra samtal för att det går att vifta 

undan kritik med motiveringen att Svenska kyrkan gör på sagda sätt också. 

 

5.3. Hanteringen av nattvardsgåvorna 

I frågan om sakramentsskåp svarade 10.2 % att det är viktigt för ett korrekt nattvardsfirande, och 

40.7 % att de kan se meningen och acceptera bruket men att de inte vill betona det. Detta är inte 

fullt lika många som de som svarat att de efter mässan skulle spara det överblivna konsekrerade 

brödet till ett senare tillfälle. När det sedan kommer till sakramental tillbedjan svarade hela 8.5 % 

att det är något viktigt, och ytterligare 47 % att det är en tillåten praktik. Dessa svar är 

uppseendeväckande i ett stift med den historiska kontakt med lågkyrkligheten och väckelserörelser 

som Härnösands stift har.155 

                                                 
154 Bexell, 54–55. 
155 Andersson, ”Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift?”, nr 16, 25, 28; Jarlert, 181–83; Bexell, 208–9. 
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Dessa svar är svåra att förklara ur både teologiska och historiska perspektiv. Större delen av svaren 

följer visserligen mönstret som funnits, men dessa skiljer ändå ut sig och det går inte att tala om 

exempelvis ”bara 8.5 %” ansåg att sakramental tillbedjan var viktigt. Roten får vi istället försöka 

finna utanför stiftets geografiska gränser och egna historia. Dessa svar rör sig inom den romersk-

katolska idealtypen, både i nattvardssyn och nattvardspraktik. Utifrån den romersk-katolska 

idealtypen kan det här ses om ett direkt resultat av den förändring Svenska kyrkan genomgått under 

1900-talet med flertalet byten av kyrkohandböcker, samt att den senaste och nu gällande handboken 

från 1986 brutit upp en tidigare tanke på att det enbart skulle få finnas få alternativ, eller bara ett, på 

hur en präst och en församling firade gudstjänst. Här kan vi se ett direkt resultat av 30 år med 1986 

års kyrkohandbok där det allmänkyrkliga slagit igenom. Vissa, som Martin Lind, ser det som en 

positiv mångfald i hur församlingar kan fira och gestalta gudstjänst156 , och andra, som Bengt 

Hägglund, som också är skeptiskt lagd till det allmänkyrkliga, ser det som ett misslyckande i att få 

enhet så att det går att känna igen sig utan att behöva ha agendor för att veta om vad som ska ske i 

gudstjänsten.157 

 

Detta med flera olika möjliga alternativ, som kyrkohandböckerna sedan försöksordningen på 1970-

talet haft, kan mycket väl vara en orsak. Med flera olika alternativ där det går att välja och vraka så 

är det fullt möjligt att det inte märks att prästens tanke och handling inte är konsekventa. För detta 

är en av de tydligaste förekomsterna av den romersk-katolska idealtypen där annars den lutherska 

och den reformerta typen växlat mellan att vara den dominerande. Detta behöver inte vara något 

som märks av prästen själv. Prästen väljer de alternativ denne fått lära sig vad man ska säga och hur 

man utför det. Eller väljer oreflekterat de alternativ som denne vill utan förankring till sin egen tro 

eller Svenska kyrkans tro och tradition. Detta väcker följdfrågor om "varför?” som av enkätstudiers 

natur inte gick att ställa till de som svarade. Med fler frågor om varför de väljer att göra på olika vis 

skulle det gå lättare att kunna reda ut om denna spridning beror exempelvis på influenser från EFS, 

andra väckelserörelser, ekumeniska relationer med Romersk-katolska kyrkan, eller om det beror på 

att prästen inte tränat sig i eller fått möjlighet till att reflektera över vad de olika bruk och tankar de 

svarar i enkäten säger om deras syn på Gud och på nattvarden. 

 

Fortsätter vi att löpa den linan ut skulle det i förlängningen leda till att den breddning och mångfald 

                                                 
156 Lind, 90–91. 
157 Hägglund, Traktat om liturgin i den svenska kyrkan, 13–16. 
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som användes till motivering för att ha flera olika alternativ leder tillbaka till att gudstjänsterna blir 

enhetliga. Dock är det inte samma sorts enhetlighet som fanns i tidigare handböcker där alla 

gudstjänster firades på exakt samma sätt som åsyftas. Istället är det en enhetlighet som består av 

bristande kunskap om vad olika sätt att gestalta bön och liturgi innebär för gudstjänsten, dess 

utformning, och i förlängningen vad detta säger om Svenska kyrkans tro och lära. 

 

En konsekvens av detta är i sin tur att Svenska kyrkans existensberättigande som en evangelisk-

luthersk kyrka kan bli ifrågasatt. Om sättet som Svenska kyrkan firar sina gudstjänster inte speglar 

ett evangelisk-lutherskt sätt att fira gudstjänst slutar Svenska kyrkan att vara just en evangelisk-

luthersk kyrka enligt Lex orandi – Lex credendi. När flertalet olika traditioner är representerade sida 

vid sida, och att det går att välja fritt mellan dem för olika moment i samma gudstjänst, riskerar 

enstaka traditioner att bli utkonkurrerade av andra. Det växer också upp nya traditioner, men dessa 

är inte nödvändigtvis evangelisk-lutherska till sin natur. Kvar blir ett samfund vid namnet Svenska 

kyrkan som beskriver sig själv som evangelisk-luthersk men inte visar upp det i praktiken. När det 

inte sker i praktiken, när det inte sker i hur bön gestaltas, sker det inte heller i tron, och Svenska 

kyrkan upphör att vara evangelisk-lutherskt i allt utom namnet. 
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6. Slutsatser 

 

I denna uppsats kommer jag således fram till följande svar på frågan ”Vilka nattvardssyner och 

nattvardspraktiker finns representerade bland präster i Härnösand stift och hur förhåller sig dessa till 

nattvarden i Svenska kyrkan teologiskt och historiskt?” 

 

I Svenska kyrkan i Härnösands stift är flera olika nattvardssyner och nattvardspraktiker 

representerade bland prästerna. De vanligaste synerna och praktikerna är de som skulle falla in 

under den lutherska nattvardsideologiska idealtypen som jag tagit fram i detta arbete. Det 

förekommer också representationer av både den reformerta idealtypen, som jag baserat på Jean 

Calvin och Huldrych Zwinglis tankar, och den romersk-katolska idealtypen, dock med en övervikt 

mot den reformerta idealtypen framför den romersk-katolska idealtypen. 

 

Den lutherska idealtypens förekomst och dominans går att förklara bland annat genom att Svenska 

kyrkan identifierar sig själv som en evangelisk-luthersk kyrka. Den reformerta idealtypen går att 

förklara genom bland annat EFSs historiska ställning i Härnösands stift tillsammans med att 

exempelvis Ångermanland haft en stark väckelsebyggd. Härnösands stift var också påverkat främst 

av den uppsaliensiska lågkyrkligheten istället för den lundensiska högkyrkligheten, och detta 

tillsammans med väckelsebygden i Härnösands stift förklarar historiskt varför det teologiska är mer 

åt det reformerta än det romersk-katolska. 

 

Den romersk-katolska nattvardsteologiska idealtypen går att förklara genom den nu gällande 

kyrkohandboken från 1986. Under 1900-talet har Svenska kyrkan påverkats från allmänkyrkligt håll, 

och genom detta har Svenska kyrkan mottagit romersk-katolska influenser som sedermera slagit 

igenom och fått fäste i kyrkohandboken genom dess mångfald av alternativ av böner och liturgier. 

Att dessa allmänkyrkliga influenser inte tagit större plats i stiftet kan bero på den starka ställning 

EFS haft historiskt. 

 

Ecklesiologiskt är detta problematiskt. Utifrån teorin om Lex orandi – Lex credendi, att bönens lag 

är trons lag, är det problematiskt med att både reformerta och romersk-katolska idealtyper är 
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representerade i Härnösands stift. Gudstjänstdeltagare kan inte vara säkra på att de är med om ett 

evangelisk-lutherskt nattvardsfirande, och ekumeniska relationer och dialoger försvåras av att 

Svenska kyrkan inte nödvändigtvis kan stå fast i sin identitet som en evangelisk-luthersk kyrka. 

Detta kan på lång sikt leda till att Svenska kyrkan upphör att existera, antingen som evangelisk-

luthersk kyrka eller som ett samfund helt och hållet. Men den lutherska idealtypen är fortfarande 

den klart dominerande i Härnösands stift, och identiteten som evangelisk-luthersk kyrka är därför i 

nuläget ohotad teologiskt och har varit det även historiskt. 
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Sammanfattning 

I denna uppsats studeras vilka nattvardssyner och nattvardspraktiker som finns representerade bland 

präster i Härnösands stift och hur dessa förhåller sig till nattvarden i Svenska kyrkan teologiskt och 

historiskt. Syftet har varit att undersöka nattvardsförståelser hos aktiva präster i Härnösands stift i 

Svenska kyrkan, och detta är för att kunskapen om prästernas nattvardsteologi i Härnösands stift 

kan bidra till en diskussion om vad synen på nattvarden och dess praktiker får för konsekvenser för 

Svenska kyrkan i både historiska och teologiska sammanhang. Denna kunskap kan bidra till den 

kritiska reflektionen av, inom, och om Svenska kyrkan. Detta har skett genom en 

enkätundersökning som gått ut till alla präster i aktiv församlingstjänst i Härnösands stift. Resultatet 

har analyserats genom en för detta arbete framtagna idealtyper med luthersk, reformert, och 

romersk-katolsk teologisk bakgrund som analysverktyg. 

 

För att kunna utföra analysen presenteras först en del av Svenska kyrkans historia, med fokus på 

Härnösands stift, och på nattvardens historia under 1900-talet i Svenska kyrkan. Detta åtföljdes i 

samma kapitel av redogörelser för nattvardsteologiska syner och praktiker som fick stå till grund för 

de nattvardsteologiska idealtyper som används som analysverktyg. 

 

Det insamlade materialet analyserades först utifrån uppvisade teologiska syner, med fokus på till-

träde till nattvardsbordet, brödet och vinet under nattvarden, och slutligen hanteringen av nattvarden 

efter nattvardsfirandet. Efteråt analyserades materialet utifrån uppvisade nattvardspraktiker, dock 

med samma fokus. Slutligen diskuterades resultatet av analysen med målet att kunna förstå och för-

klara de representerade nattvardssynerna och nattvardspraktikerna teologiskt och historiskt och vad 

detta kan innebära i ecklesiologiskt hänseende utifrån teorin om Lex orandi – Lex credendi, att bö-

nens lag är trons lag, att sättet som gudstjänst firas på påverkar teologin och tron hos gudstjänstfi-

rarna. 

 

Resultatet av denna studie är att både reformert nattvardsteologi och romersk-katolsk nattvards-

teolog är representerad i Härnösands stift tillsammans med den dominerande lutherska idealtypen. 

Detta går att förklara genom att Härnösands stift haft en stark väckelsebygd och tydlig lågkyrklig 

prägel samt genom påverkan från allmänkyrkligt håll genom Den svenska kyrkohandboken från 

1986. Det kan bli problematiskt om det fortsätter att växa, men i nuläget är nattvardsfirande enligt 

den lutherska idealtypen ohotad.  
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Bilagor 

Bilaga I – Följebrevet 

Till dig som är präst i Härnösands stift 

Hej, 

Jag heter Gustav Andersson och jag skriver till dig med anledning av arbetet med mitt 

examensarbete i teologi. Jag studerar vid Umeå universitet och är prästkandidat för Härnösands stift. 

Examensarbetet som skrivs inom området praktisk teologi undersöker vilka olika nattvardssyner 

och nattvardspraktiker som finns hos präster i Härnösands stift. Uppsatsen är en vetenskaplig 

undersökning och är helt oberoende från Svenska kyrkan och Härnösands stift. 

För att kunna genomföra denna undersökning har jag framställt en enkät som bifogas detta brev. 

 

Ditt deltagande i studien är naturligtvis frivilligt. Alla svar kommer att behandlas konfidentiellt utan 

anknytning till några personuppgifter. Materialet kommer endast att användas i studiesyfte. Det 

innebär här att dina svar enbart kommer att redovisas i sammanställd form med de andra 

deltagarnas svar. Jag vill i detta sammanhang nämna att ditt deltagande är mycket viktigt för studien. 

Desto fler som svarar gör att resultatet blir mer tillförlitligt. Det krävs en hög svarsfrekvens för att 

jag ska kunna gå vidare med detta arbete. 

 

Resultaten kommer presenteras i en kandidatuppsats som när den blir klar kommer att finnas 

tillgänglig på Umeå universitet. 

Enkäten fylls i digitalt och sammanställs automatiskt med samtliga svar. Efter att du fyllt i enkäten 

är det inget mer du behöver göra. Jag skulle önska att du svarar på enkäten så fort som möjligt, men 

senast 9 december 2015. Eftersom jag inte har någon möjlighet att se vilka som svarat kommer jag 

den 2: a december 2015 skicka ut en påminnelse till alla. Har du redan fyllt i undersökningen då så 

är det inget mera du behöver göra. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Tack på förhand för din medverkan! 
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Med vänliga hälsningar 

 

Gustav Andersson 

Tel. 076 – 20 29 79            8 

Guan0036@student.umu .se  
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Bilaga II – Enkäten 

 

Nattvardssyner hos präster i Härnösands stift 

Frågorna tar bara emot ett svar om inget annat anges i frågan, och alla frågor kräver ett svar innan 

enkäten gick vidare till nästa fråga. 

 

Fråga 1 – Hej och välkommen, har du fyllt i denna enkät tidigare? 

1. Ja 

2. Nej 

Om personen svarade ”ja” så avslutades enkäten. 

Fråga 2 – Enligt dig, vad händer med brödet och vinet under nattvarden? 

1. Det förvandlas till Kristi kropp och blod. 

2. Kristi kropp och blod förenar sig med brödet och vinet. 

3. Det händer ingenting med brödet och vinet, men Jesus är andligt närvarande när gåvorna tas 

emot. 

4. Det händer ingenting med brödet och vinet. Det är mer en symbolisk rit. 

Om svaret är 1 så gå till fråga 3, om svaret är 2 gå till fråga 4, annars gå till fråga 6. 

Fråga 3 – När i nattvarden tänker du att förvandlingen sker? 

1. Vid instiftelseorden. 

2. Under hela nattvardsbönen. 

3. Vid utdelandet. 

Fortsätt sedan till fråga 5. 

Fråga 4 – När i nattvarden tänker du att denna förening sker? 

1. Vid instiftelseorden. 

2. Under hela nattvardsbönen. 

3. Vid utdelandet. 
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Fråga 5 – Fortsätter gåvorna att vara sakrament efter avslutad mässa enligt dig? 

1. Ja 

2. Nej 

 

Fråga 6 – Om du tar med dig bröd och vin från en mässa för att fira sjukkommunion, tycker 

du att du behöver konsekrera gåvorna igen? 

1. Ja 

2. Nej, mässan är förlängd och det är samma mässa som vi fortsätter att fira. 

3. Nej, gåvorna har redan konsekrerats en gång. 

Fråga 7 – Kan bara personer vigda till prästtjänst celebrera nattvarden enligt dig? 

1. Ja 

2. Nej, men det är bara de som bör eller när präst absolut inte går att nå. 

3. Nej, alla döpta och konfirmerade kan. 

4. Nej, alla döpta kan. 

5. Nej, alla kan leda natt nattvardfirande. 

Fråga 8 – Vilka tycker du får ta emot nattvarden? 

1. Alla, utan undantag. 

2. Alla som är döpta. 

3. Alla som är döpta och konfirmerade. 

4. Döpta medlemmar i Svenska kyrkan och de kyrkor där vi har nattvardsgemenskap. 

Fråga 9 – Anser du att en person måste ta emot förlåtelsen innan den får ta emot nattvarden? 

1. Ja, exempelvis genom enskild bikt eller syndabekännelsen och förlåtelseord i gudstjänsten. 

2. Nej, löftesord går lika bra. 

3. Nej. 

Fråga 10 – Vilka tycker du får dela ut nattvard? Fyll i alla alternativ du anser stämmer 

1. Prästvidga 
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2. Diakonvigda 

3. Kyrkvärdar 

4. Döpta och konfirmerade 

5. Döpta 

6. Alla, utan undantag. 

Fråga 11 – Vilken sorts bröd tycker du får användas vid nattvardsfirande? 

1. Vilket som helst. 

2. Man får använda valfritt mjöl, men brödet måste vara ojäst. 

3. Det måste vara bakat på vetemjöl. 

4. Det måste vara ett ojäst bröd bakat på vetemjöl. 

5. Det måste vara ett färskt, ojäst bröd av vetemjöl. 

Fråga 12 – Vilken sorts dryck tycker du får användas till nattvardsfirande? 

1. Endast alkoholhaltigt vin av druvjuice 

2. Vin av druvjuice, oavsett alkoholhalt 

3. Måste vara av druvjuice, men behöver inte vara vin 

4. Får vara annan dryck, exempelvis vatten. 

Fråga 13 – Tycker du färgen på vinet spelar någon roll? 

1. Ja, det ska vara rött vin. 

2. Nej, det går bra med både rött och vitt vin. 

Fråga 14 – Hur ofta ska nattvard firas enligt dig? Fyll i det alternativ du tycker stämmer bäst. 

1. En gång om året, exempelvis vid påsk. 

2. Två gånger per år, exempelvis vid påsk och jul. 

3. En gång i månaden. 

4. Varannan vecka. 

5. Varje vecka. 
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6. Mer än en gång i veckan. 

Fråga 15 – När är Kristus närvarande i bröd och vin enligt dig? 

1. Från instiftelseorden och fram till nattvardsdelens slut. 

2. Under hela mässan. 

3. Under mottagandet av bröd och vin. 

4. Inget av dessa ovan angivna. 

Fråga 16 – Vad tycker du om sakramentsskåp? 

1. Jag tycker inte de bör brukas av teologisk skäl. 

2. Jag kan se meningen med det och acceptera bruket, men vill själv inte betona det. 

3. Jag tycker att de är viktiga för ett rätt nattvardsfirande. 

4. Jag känner inte till detta bruk eller jag ser det som oviktigt. 

Fråga 17 – Vad tycker du om kommunionsepiklesen i nattvardsbönen? 

1. Den är nödvändig för mässans instiftande och är en viktig del av nattvardsbönen. 

2. Den är inte nödvändig för mässans instiftande, en är en viktig del av nattvardsbönen. 

3. Den är onödig för både mässan och nattvardsbönen. 

 

Fråga 18 – Vad tycker du om församlingsepiklesen i nattvardsbönen? 

1. Den är nödvändig för mässans instiftande och är en viktig del av nattvardsbönen. 

2. Den är inte nödvändig för mässans instiftande, en är en viktig del av nattvardsbönen. 

3. Den är onödig för både mässan och nattvardsbönen. 

Fråga 19 – Elevation under nattvardsfirandet är för dig… 

1. Nödvändigt 

2. Något man kan göra, men det har ingen betydelse för nattvardens giltighet 

3. Något man inte ska göra 

Fråga 20 – Om en person du anser inte ska få ta emot nattvarden kommer fram under 

nattvardsfirandet, vad gör du då? 
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1. Nekar personen ifråga. 

2. Nekar personen, men erbjuder en välsignelse 

3. Ger personen ändå 

Fråga 21 – Tycker du att corporalet behövs? 

1. Ja 

2. Nej 

Om svaret är alternativ 2 gå direkt till fråga 23. 

Fråga 22 – Vad tänker du konsekreras i nattvardsfirandet? 

1. Allt på corporalet. 

2. Endast gåvorna på corporalet. 

3. All gåvorna på altaret, även de utanför corporalet. 

Fråga 23 – Anser du att man får dela ut nattvard till sig själv? 

1. Ja 

2. Ja, men vill helst inte 

3. Nej 

Fråga 24 – Om det kommer konsekrerat vin på torkduken, vad gör du då? 

1. Tvättar den ren 

2. Fortsätter använda den otvättad 

3. Bränner den eller begraver den i vigd jord 

4. Slänger den 

Fråga 25 – Efter mässan, vad gör du oftast med det konsekrerade brödet? 

1. Sparar det till ett senare tillfälle 

2. Äter upp det 

3. Begraver det 

4. Slänger det 
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Fråga 26 –  Efter mässan, vad gör du oftast med det konsekrerade vinet? 

1. Sparar det till ett senare tillfälle 

2. Dricker upp det 

3. Häller ut det i piscinan eller i rabatten 

4. Häller ut det i vasken 

Fråga 27 – Om gåvorna sparas, tycker du att de behöver konsekreras igen? 

1. Ja 

2. Nej 

Fråga 28 – Sakramental tillbedjan är för dig en… 

1. Viktig praktik 

2. Tillåten praktik, men inte viktig 

3. Tillåten praktik, men jag gör det inte 

4. Praktik som inte bör tillämpa 


