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Abstract 

 

Titel: Begravningen och Luther – en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans 

begravningsritualer 

Författare: Ann-Cathrine Kroon 

Termin och år: VT 2013 

Institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs Universitet 

 

 This study is a reception analysis regarding the theology of Martin Luther, specifically in the 

areas of eschatology and anthropology, in to the funeral practices of the Church of Sweden 

(Svenska kyrkan). 

The main theme in the anthropology of Martin Luther is that of the freedom of all men and 

women. The price that we have to “pay” for this freedom is that we need to act as humble 

servants to all other persons. 

The eschatological view of Martin Luther tells us that the only condition we need to fulfill in 

order to be admitted into God’s kingdom is faith alone. 

The Church of Sweden and their views on anthropology and eschatology are inspired by the 

writings of Martin Luther as it proclaims itself to be of evangelical Lutheran denomination, but it 

has incorporated other views as well over time. 

The conclusions of the study is that the principals guiding funeral practices, including 

eulogies held by priests during the funeral services, are in fact influenced by the anthropological 

and eschatological views of Martin Luther, and the study concludes that the theology of Martin 

Luther is a very good stand point for the Church of Sweden to stay relevant in today’s society. 

 

Key words: Church of Sweden, Martin Luther, Theology, Anthropology, Eschatology, 

Funeral 
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1 Del I 

1.1 Bakgrund 

 

Hur vi hedrar och minns våra döda är ett område där Svenska kyrkan ännu har nära nog 

monopol och ritualerna har växt fram under kyrkans historia. Vilka är de teologiska tankarna 

som bär upp våra ritualer? 

Hur har Svenska kyrkan och ritualerna för slutet av vårt jordiska liv utformats relativt Martin 

Luther och den teologi han lämnade efter sig och vilken relevans kan Luthers ideer, som tillkom 

i en betydligt mer annorlunda kontext än dagens samhälle, sägas ha för hur Svenska kyrkan 

utövar sitt uppdrag i den tid som vi nu lever i. 

Martin Luthers teologiska tankar gav oss grunden för protestantismen och har bidragit starkt 

till den teologiska grunden för vår kyrka under de senaste 500 åren. Denna teologi har också på 

många sätt lagt grunden för hela vårt civila samhälle då kyrkan och staten under största delen av 

dessa år varit förenade och det kan därför vara svårt att bestämma var staten slutar och kyrkan 

börjar, och det lutherska arvet är ju en term som används långt utanför kyrkan av människor som 

förmodligen inte har en susning om vad Martin Luther egentligen menade. 

I det postkristna samhället är kyrkans direkta inflytande på samhället och staten borta, men 

även om vårt samhälle är ett av de minst religiösa i världen så är kristendomens spår inte borta 

från vårt samhälle. Kyrkan söker efter sin plats och identitet i civilsamhället, men också 

människan söker fortsatt svar på livets svåra frågor. Kyrkan har förlorat sitt religionsmonopol 

men har fortfarande ett gott anseende och är det ojämförligt största religiösa samfundet i Sverige 

sett till antalet medlemmar. 

Svenska kyrkan har som sin självbild att man är en evangelisk luthersk kyrka, och att 

närmare försöka förstå hur Svenska kyrkan förhåller sig till Luther är mitt mål med arbetet i 

denna uppsats genom en slags arkeologisk utgrävning i texterna efter Luthers lämningar inom 

begravningen så som den hanteras i Svenska kyrkan. 

 

1.2 Syfte, problemformulering 
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Mitt syfte med denna uppsats är att studera Martin Luthers liv och gärning och sätta in hans 

arv och produktion i en modern kontext och diskutera vilken reception Luthers antropologi och 

eskatologi har i Svenska kyrkan idag. Jag kommer att studera begravningsgudstjänstens 

utformning och hur den regleras i kyrkans styrdokument, och studera forskning om griftetalens 

teologiska innehåll. 

 

1.3 Frågeställning 

 

I hur stor grad har Svenska kyrkans ritualer för begravningen så som de ser ut idag formats 

av Martin Luthers teologiska visioner rörande människan och de yttersta frågorna? Det är den 

frågeställning som jag vill besvara i uppsatsen där jag kommer att framlägga Martin Luthers 

teologiska syn på människan och eskatologin och söka hitta kopplingar till hur hans tankar kan 

förklara våra bruk och riter runt döden och begravningarna. Hur har Martin Luthers ideer stått sig 

ställda inför 500 år av samhällsutveckling där kunskapen om världens beskaffenhet har ökat, 

men där vi fortfarande vet lika litet om de yttersta frågorna. Villkoren för att vara människa är på 

många sätt annorlunda men stora likheter finns kvar, och hur har denna kunskap om livets 

beskaffenhet överförts in i det 21:a århundradet. Det Lutherska arvet är ett begrepp som ofta 

nämns i samband med arbetsmoral, och jag vill försöka lyfta fram vad det Lutherska arvet 

egentligen innebär i fråga om teologiska termer inom det antropologiska området. 

Går det att se på andra aspekter av Luthers antropologi och söka avtrycken i det pastorala 

bruket runt hur Svenska kyrkan hanterar begravningen, och hur prästerna lyfter fram människan i 

begravningsgudstjänsten. 

 

1.4 Receptionsteori 

 

Jag genomför arbetet som en receptionsanalys där jag undersöker hur Martin Luthers 

antropologi och eskatologi har införlivats i Svenska kyrkans bruk runt begravning, både genom 

Luthers egna texter, men också med hjälp av vetenskaplig littertur om Luther och hans verk, 

styrdokument för Svenska kyrkans begravningar, vetenskaplig littertur om griftetalets teologi i 

Svenska kyrkan samt exempel ur griftetal. 
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Teorierna runt textanalys är uppdelad på många olika synsätt på vilka kvaliteter en text har 

och hur man ser på dess mening. 

Traditionella litteraturvetare står för den ena extremen vad gäller synen på en text, nämligen 

den att varje text har en fix och absolut betydelse, och att ta reda på textens mening kan ske 

oberoende av läsarens agenda eller förväntningar, och personliga tolkningar är inte något som 

existerar. Genom biografiska studier av författaren försöker man komma fram till vad denne kan 

ha haft för avsikter med sin text. Denna syn fördes fram av av den franske littertaurvetaren 

Hippolyte Taine under 1860-talet. 

En reaktion på detta växte fram på mitten av 1900-talet som kallas nykritik. I denna metod 

söker man finna en texts inneboende struktur isolerat från hur den kom till. Denna metod 

används främst för analys av poesi, men för teologisk litteratur tycker jag att denna metod inte är 

så lämplig då absoluta värden och tolkningar av teologi lätt leder till en polariserad världsbild 

som lätt kan hamna i otakt med vad det omgivande majoritetssamhället tycker. 

Den andra extremen är att all mening hos en text skapas genom läsarens förväntningar och 

intentioner och genom den utbildning och erfarenhet som läsaren har, samt av den kritiska 

läsningen som ständigt pågår som kommer att växla med trender och åsikter hos dem som 

diskuterar och kritiserar texten. 

Som svar på nykritiken växte en flora av läsarorienterade teorier fram under 1900-talets sista 

decennier som har kommit att kallas receptionsanalys eller reader-response kritik, och det är här 

jag finner de teorier som jag använder för denna uppsats som jag beskriver nedan, i korta drag att 

Martin Luthers antropologi och eskatologi har haft en stark påverkan på hur Svenska kyrkan 

utformat sina begravningsritualer. (Wolf 2002 s. 14-16) 

Mellan de två extrempositionerna som beskrivs här finns det förstås en glidande skala där 

olika teorier placerar in sig, och det är nog så att det för varje text är så att verkligheten ligger 

någonstans mittemellan. ”Verkligheten” i föregående mening är också ett begrepp inom 

citationstecken, för någon absolut verklighet existerar inte, utan varje läsare har sin personliga 

uppfattning om verkligheten. Även för varje enskild läsare kan ju sedan också ”verkligheten” 

växla mellan läsningar vid olika tidpunkter i takt med att läsaren tillskansar sig nya erfarenheter 

som påverkar henne. 
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I Sverige har Ola Sigurdson gjort en studie liknande den som jag gör här i sin 

doktorsavhandling Karl Barth som den andre gällande hur Barths teologi har recipierats i 

Svenska kyrkan. 

Sigurdson beskriver att när läs- och tolkningsprocessen som sker när jag (eller någon annan 

teolog för den delen) skall beskriva vad en annan teolog egentligen tycker så står endast de egna 

konceptuella resurserna till förfogande gällande vad som kommer fram. Sigurdson frågar sig om 

det finns något sätt att värdera sin tolkning och utläggning och sätta den i ett större sammanhang 

utan att behöva jämföra tolkning för tolkning? Svaret är för att receptionsstudien inte skall bli 

helt godtycklig, men att jämförelsearbetet inte skall bli för stort så försöker man värdera de olika 

tolkningarna i tolkningsgemenskaper. En tolkningsgemenskap kan vara mer eller mindre fasta 

samlingar av människor som läser och tolkar en text eller en grupp av texter. Ur jämförelsen av 

olika tolkningar kan sedan de olika tolkningarna ges större eller mindre vikt och de olika 

tolkningarnas rimlighetsgrad kan på ett något lättare sätt bedömas. Liksom tolkningen hos en 

enskild läsare inte är konstant över tiden får vi också en glidning hos tolkningsgemenskaperna, 

men gemenskapernas värderingar och tolkningar kommer att vara mycket mer inerta och därför 

ge en större stabilitet som underlättar värderingen av tolkningarna. (Sigurdsson 1996 s.11-20) 

Sigurdson beskriver de konkurrerande receptionsteorierna som formuleras av Stanley Fish 

respektive Wolfgang Iser, där Fish representerar utgångspunkten att det är läsaren som påverkar 

texten och dess mening medan Iser mer utgår från vilken påverkan som texten i sig har på 

läsaren. (Sigurdson 1996 s. 16) Jag tror liksom Sigurdson att båda synsätten är nödvändiga och 

att de trots att de konkurrerar kan vara sanna och viktiga. Fish menar på att anledningen till att 

olika personer kan göra samma tolkning av en text bara förklaras med att de hör till en 

tolkningsgemenskap och det stämmer nog långt, men det utesluter inte att också Isers påstående 

om att viss mening finns inneboende i texten kan . Att bedöma i hur stor andel av meningen som 

skapas enligt Fish eller Isers modell är inte intressant anser jag och det är svårt att hitta några 

vettiga kriterier för hur det skulle mätas tänker jag. Vi kan nöja oss med att konstatera att vi kan 

adaptera båda synsätten parallellt. 

I den här studien utgår jag från teorin att Svenska kyrkan har tagit in Martin Luthers 

eskatologi och antropologi via hans publikationer och genom sekundärlitteratur om Martin 

Luthers teologi och genom tolkningar införlivat mycket av denna antropologi och eskatologi när 

det gäller riterna rörande begravningar och döden. 
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1.5 Metod 

 

Jag kommer att läsa ett urval av Luthers texter som handlar om vad en människa är och hur 

människans villkor ser ut och hur en människa bör leva sitt liv om han/hon önskar kalla sig en 

god kristen. På liknande sätt som Sigurdson beskriver i sin avhandling har jag gjort mitt urval 

utifrån vad jag bedömer vara de mest relevanta texterna för området även om inte genomgången 

är fullständig, och bidrag skulle troligen kunna fås från andra källor, så för omfattningen på 

uppsatsen är urvalet av adekvat omfattning. (Sigurdsson 1996 s. 17) 

Jag kommer också att genom studier av Svenska kyrkans teologi som den beskrivs i 

bekännelseskrifter söka finna vad som är dess ståndpunkt inom antropologi och eskatologi. 

Min läsning utgår från att hitta de drag som Luther beskriver om antropologi och eskatologi 

som jag tycker talar genom tidsåldrarna och se om man utifrån dessa kan förklara hur Svenska 

kyrkans ritualer runt begravning i allmänhet och griftetal i synnerhet är utformade. 

Begravningsritualernas och griftetalens innehåll blir ju också sedda genom min läsning av 

både griftetal och analyser och studier av begravningsritualerna i Sverige för att erbjuda en 

analys om huruvida de drag som jag ser i Luthers teologi också har setts av de representanter för 

Svenska kyrkan som genom åren har utformat dessa ritualer och som har skrivit griftetalen.  

Receptionen av Luther har pågått under många år i Svenska kyrkan och vid de teologiska 

instutitionerna, och varje tolkning är färgad av de omständigheter och den tid som den tillkom, 

men jag vill visa att det går att finna element i det Luther skriver som spänner över tid och rum 

och som lever i den Svenska kyrkans begravningsteologi. Stabiliteten kan antas komma ur att 

tolkningsgemenskapen som gjort Svenska kyrkans bekännelsearbete genom åren. 

 

1.6 Struktur 

 

I min uppsats kommer jag att allmänt förklara begreppen eskatologi och antropologi, 

beskriva Martin Luthers synsätt på antropologi och eskatologi, genom studier av hans egen 

litteratur men även genom sekundärlitteratur. Vidare gör jag en kort beskrivning av Svenska 

kyrkan och hur deras bekännelse ser ut rörande antropologi och eskatologi. 
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I diskussionsdelen kommer jag analysera begravningsritualerna som används i Svenska 

kyrkan, och analysera hur Luthers synsätt inom antropologi och eskatologi har påverkat 

ritualerna och hur mycket av Luthers teologi som fortfarande  idag är i bruk inom dessa ritualer.. 

 

1.7 Avgränsningar 

 

Litterturen för uppsatsen har jag valt utifrån ett urval av det som finns tillgängligt på 

universitetsbiblioteket av och om Luther och Svenska kyrkan som jag har bedömt vara mest 

relevant utifrån mina frågeställningar och mina syften. För utläggningen om teologin har jag valt 

att begränsa mig till några böcker och endast antropologin och eskatologin, allt detta för att 

omfattningen inte skall bli för stor då syftet är att titta på valda delar av teologin och se vilken 

verkan dessa delar har haft. Uppsatsen är på intet sätt heltäckande inom eskatologi och 

antropologi utan jag har valt att ta upp delar som känns relevanta för min uppgift. 

Analysen har inte gjorts med något genusperspektiv utan snarare en grundsyn att alla 

människor är lika inför dessa frågor. 

När det gäller griftetalen har jag inte gjort någon historisk genomgång för att följa en 

eventuell utveckling av teologin i griftetalen över längre tid utan jag begränsar mig till samtida 

griftetal. 

1.8 Tidigare forskning 

 

Aggedals (2003) studie Griftetalet mellan trostolkning och livstydning har studerat det 

teologiska innehållet i ett stort antal griftetal från begravningar i Svenska kyrkan. Denna studie 

har jag använt som utgångspunkt för min studie. 

Sigurdsons (1996) avhandling Karl Barth som den andre studerar hur Svenska kyrkan har 

recepierat Karl Barths teologi och är därmed intressant för hur en receptionsanalys kan göras. 
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2 Del II 
 

Här gör jag min huvuddiskussion där förklarar begreppen antropologi och eskatologi, litet 

om Martin Luthers föregångare och Martin Luthers teologi. Vidare beskriver jag vad Svenska 

kyrkan bekänner sig till för teologi och diskuterar sedan vilka spår av hur det Martin Luther har 

skrivit som jag ser i vad Svenska kyrkan bekänner och hur deras begravningsritualer ser ut. 

 

2.1 Antropologi 

Religionsantropologi rör social- och kulturantropologiska studier av religion ur ett brett 

perspektiv rörande bland annat trosföreställningar, människosyn och moral och vilken påverkan 

allt detta får på samhället. 

Religionsantropologi som självständig akademisk gren har sina rötter från 1800-talet med 

civilisationskritiska röster inom forskningen som hämtade sina intryck från bland annat 

Durkheim, Marx, Freud, Hegel och Weber. (NE om religionsantropologi) 

Augustinus lade på 300-talet e.Kr. fram det som var ett tidigt försök att definiera en kristen 

antropologi där han introducerar arvssynden, och idén att människan visserligen har en egen vilja 

att göra gott, men att egenkärleken och avståndet till Gud gör att människan aldrig kan bli 

fullkomnad på egen hand utan Guds nåd. (Rasmussen 2007 s. 126) 

 

2.2 Eskatologi 

Själva ordet eskatologi har sin begynnelsegrund från Karl Gottlieb Bretschneide som bildade 

ordet år 1804. Eskatologi betyder läran om de yttersta tingen och kommer från grekiskan 

e´schatos som betyder ”sist ”och där ordet ”logiá” står för lära. 

Detta ord skulle innefatta alltifrån Kristus återkomst, den kristna läran, den yttersta domen 

och läran om världens undergång. Ordet eskatologi användes även i icke kristna sammanhang 

där man kom att prata om den yttersta tiden, världens undergång men inte minst om vad som 

egentligen händer efter dödsögonblicket. Ett ord som ligger i angränsande till eskatologi är 

begreppet apokalyptik som är ett bredare begrepp som kan sammanfattas med att det uppenbaras 

”hemligheter” om framtiden efter den yttersta tiden. 
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Vad som händer efter döden har legat till grund för många samtal genom åren och 

förställningarna vad som händer när en människa har gått bort beskrivs på olika sätt i olika 

religioner, hur dödsriket gestaltas och vägen dit kan vara ett exempel. I den grekiska respektive 

romerska mytologin berättas det om den flod som man måste passera och där denna övergång 

många gånger kan vara farlig och där kampen för överlevnad fortsätter även i dödsriket. I ett 

sådant sammanhang var det extra viktigt att förse den avlidne med bilder från det som var gott 

som han eller hon kunde ha med sig och glädjas över efter att ha trätt in i dödsriket. Skuggriket 

Hades nämns i den grekiska religionen där man speglar straff men också de rättfärdigas liv på 

saliga öar eller på elyseiska fälten. Vedergällning tas upp både inom hinduismen men 

återkommer så även i den grekiska religionen. Sheol var det underjordiska rike som alla döda 

kom till enligt det gamla Israel, här levde de döda ett slags skuggliv. Här kunde den fromme 

personen väntas då Guds välsignelse under sin tid på jorden. Grekiska tankar ses ha genomsyrat 

judendomen då det pratas om en odödlig själ och från iranska då det pratas om uppståndelse. I 

Koraren ses både kristna och jusiska traditioner ha gjort sig gällande då man kan läsa om både 

helvetes kval och paradisets härlighet. (NE om eskatologi) 

Kristen eskatologi ägnar sig åt att måla upp vad som händer vid tidens slut, då man tänker 

sig att Gud skall gripa in och skapa en ny och bättre tillvaro för mänskligheten där alla som tror 

får leva i evighet. Danielsboken är den del av det Gamla testamentet som främst berör dessa 

frågor. (Rasmussen 2007 s. 38-39) I evangelierna möter vi temat att alla döda skall väckas ur 

sina gravar vid Kristi återkomst för det eviga livet i Guds rike, och även Uppenbarelseboken 

ägnar uppmärksamhet åt dessa frågor. (Rasmussen 2007 s. 240) 

 

2.3 Luthers teologi 

2.3.1 Paulus som föregångare till Martin Luther 

 

Paulus var den som började formulera mycket av det som Luther tog till sig som sin teologi i 

det att människan skall vara fri från att andra människor kan bestämma om man får nåd eller ej, 

detta genom att han säger att den enda möjliga och nödvändiga vägen till rättfärdighet var genom 

tro på Jesus Kristus. Mycket av Luthers teologi byggs upp av exegetisk analys av Pauli brev så 

Paulus har stor påverkan på det som blir den Lutherska teologin. (Rasmussen 2007 s. 56) 
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2.3.2 Augustinus som föregångare till Luther 

 

En annan av de tidiga kristna teologerna som påverkar Luther mycket är Augustinus. Hans 

antropologiska berättelser gav Luther många insikter om människans situation i världen. 

Augustinus introducerade en predestinationslära som gick ut på att människan har fått 

Adams synd i arv. Av okända skäl har Gud valt ut ett antal människor som får ta emot nåden, 

utan att särskilt ha förtjänat detta. Dessa människor får kärlek och tro och tillträde till Guds 

himmel. Den fria viljan är något som existerar med människans självkärlek är för stor för att hon 

skall kunna bli fullkomnad och är därmed utlämnad till Guds nåd för att få frälsning. (Rasmussen 

2007 s. 125-126) 

 

2.3.3 Luthers teologiska verk 

 

Antropologin, eller med andra ord, villkoren för att vara människa och egenskaperna hos 

människan är något som Martin Luther ägnar en ganska stor del av sin produktion åt. Detta är 

förstås inte så förvånande. På många sätt så är det en viktig och central del av vad religion är att 

förstå människan och människans villkor i världen och att placera dessa i ett större sammanhang. 

 

Om en kristen människas frihet (Luther 2006) som publicerades på tyska första gången 1520 

är en av Martin Luthers mest kända och uppskattade verk och kanske reformationens mest 

inflytelserika verk. I detta verk finns kärnan i hur Martin Luther beskriver människan och hur 

människan bör leva i ett kristet liv. (Luther 2006 s. 4) 

 

Det centrala budskapet består av två meningar som är korta och kärnfulla, men samtidigt 

motsägelsefulla, och är därmed kryptiskt, kan tyckas. 

 

”1. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. 
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2. En kristen människa är alltings mest tjänstvillige tjänare och alla underdånig.” (Luther 

2006 s. 38) 

 

Detta citat går tillbaka på Paulus (1 Kor. 9:19 och Rom. 13:8). Genom detta introducerar 

Luther sin syn på människans natur som tvådelad: kropp och ande. Kroppen blir vad Luther 

benämner den gamla, eller den yttre människan, medan anden eller själen blir den nya alternativt 

den inre människan. Den inte och den yttre människan för en ständig kamp inom varje människa 

över vem som skall bestämma. (Luther 2006 s. 38-39) 

Här kan jag tycka att Luthers beskrivning stämmer väldigt väl med hur vardagen och 

verklighet ser för de flesta människor ännu idag. Det är intressant att fördjupa sig i denna 

människosyn och jag tycker att det finns god anledning att använda den ännu idag ett halvt 

millenium efter dess tillkomst. 

 

Något som ökar textens retoriska effektivitet är Luthers utläggning om ”hur full av brister 

jag är”. Här presenterar han inte någon enkelt påkommen snabbväg till lycka och framgång utan 

denna skrift är tillkommen under stor mänsklig vånda. Tron är inget lättvindigt och Luthers tro är 

enligt honom själv inte den största eller den vackraste tro man kan tänka sig, men den är 

genomtänkt. (Luther 2006 s. 38) 

Att paradoxen i grundtesen fungerar för en trovärdig teologi är genom att Luther också gör 

uppdelningen av människan i två delar, den yttre och den inre, som hos varje levande människa 

båda finns representerade i varierande grad. Här är relationerna till omvärlden organiserade så att 

den inre människan relaterar till Gud medan den yttre människan finns och verkar i 

människornas dödliga värld på jorden. Wingren (1993 s. 157-158) formulerar samma sak med 

något andra ord hur man kan dela upp människan i kropp och samvete. Kroppen är bunden till att 

göra nytta på jorden med diverse band och lidanden, men samvetet är fritt och redan tillsammans 

med Gud i himmelen. 

Inbördes mellan yttre människor finns hierarkier av anledningen att arbete och samhälle 

behöver dessa för att fungera. Hierarkierna innebär inte att någon insats därmed skall anses som 

finare, utan alla bidrag är lika viktiga. 
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Jag tycker att bland de mer tidlösa citaten man kan hitta i Om en kristen människas frihet är 

det dubbla citatet om gärningar (Luther 2006 s. 59), där Luther verkligen har fångat något som 

alla borde kunna ta till sig utan vidare: 

1. Goda gärningar gör inte en god man, men en god man gör goda gärningar 

2. Onda gärningar gör inte en ond man, men en ond man gör onda gärningar. 

I dessa två meningar får jag en djupare insikt i hur Luther ser på hur vi ska handla i vår 

vardag och inte minst viktigt varför vi ska göra det. Luthers stora insats för mänskligheten är ju 

att han har sagt att vår frälsning inte hänger på våra gärningar, men ändå vill han att vi ska 

fortsätta att förvänta oss goda gärningar av våra medmänniskor, och i dessa meningar tar han 

viktiga pedagogiska steg för att göra teologin tillgänglig som handfasta råd att ta vara på. Det är 

här man finner en av nycklarna till den balans som krävs mellan att ge människor en 

frihetskänsla samtidigt som hon uppmanas till flit och produktivitet. 

En bra formulering gällande eskatologin i relation till människan och det som vi brukar kalla 

det Lutherska arvet tycker jag att man hittar i inledningen till tredje delen av Om en kristen 

människas frihet. Luther lyfter här fram argumentet varför vi behöver göra vår plikt i samhället 

även fast tron allena ger frälsning. Borde vi då inte bara kunna nöja oss med tron och helt strunta 

i alla gärningar? Nej, det går inte för ingen levande människa är helt och hållet en inre människa 

som endast gör gott. Detta inträffar först på den yttersta dagen, att alla blir helt och hållet inre 

människor, men i väntan på den yttersta dagen så behöver vi fortsätta att tjäna våra 

medmänniskor. (Luther 2006 s.56)  

Viljan att tjäna vår nästa oombedd, skriver Luther, kommer att komma av sig själv ur den 

sanna tron. 

I det avslutande tillägget till Om en kristen människas frihet så förklarar Luther litet mer 

ingående hur han ställer sig till ceremonier och gärningar. Luther är noga med att påpeka att 

ceremonier och gärningar inte är av ondo, så länge man inte tillskriver ceremonierna en 

överdriven eller felaktig roll i människans liv. Utan tro är ceremonier och gärningar bara tomma 

och ingen frälsning kan komma från att de utförs. 

Liknelsen som Luther använder för att illustrera sin poäng är gångbar ännu idag. När vi ska 

bygga upp våra liv som rättfärdiga människor så fungerar gärningarna och ceremonierna som 

byggnadsställningar som gör nytta för att kunna bygga upp livet, men när vi är färdigbyggda så 

har de inget värde. (Luther 2006 s. 78) Jag tycker att Luther här säger att under vår livsbana bör 
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och ska vi utföra våra gärningar, vår nästa är beroende av våra gärningar och därför kommer de 

att hjälpa oss att finna den rätta vägen mot tron som är det som ger oss tillträde till frälsning och 

det eviga livet i Guds rike. Gärningarna och ceremonierna har stort värde i det att de hjälper till 

att bygga upp livet, men gärningarna och ceremonierna är inte livet, och om det sätts för stort 

fokus på dem så skymmer de sikten mot det som är vårt sanna kristna liv. Dock har människan 

friheten att själva avgöra vilka ceremonier och gärningar som är nödvändiga för oss att leva i 

samklang med övriga människor som finns i hennes omgivning. Påvar och biskopar kan inte 

göra dessa bedömningar åt människorna för de lever inte deras liv efter deras förutsättningar. 

Människan har fått friheten, men måste i och med detta ändå ta ansvar själv för att hon gör de 

rätta valen som bäst tjänar sina medmänniskor, och inte bara sig själv och sitt ego. Har hon gjort 

sitt bästa och tjänat sinaa medmänniskor på bästa sätt efter sina förutsättningar så är det 

tillräckligt oavsett om hon verkar som städare eller VD, för inför Gud är gärningarna likvärdiga 

så länge som de har utförts i tro. 

Rörande den andra sidan av friheten, det vill säga ansvaret behandlas detta mer i nästa verk 

som jag tar upp här. 

 

Om den trälbundna viljan (1964a) är ett annat av Luthers verk som är intressant för 

antropologin. Detta verk är inte okomplicerat att förhålla sig till då fokus för skriften är en annan. 

I det mesta av det Luther skriver är ju riktat mot Rom och den katolska kyrkan, men här 

utkämpar Luther sin kamp mot Erasmus som har angripit Luther på frågan om den mänskliga 

viljans frihet. Jag går här inte in närmare på bakgrunden och orsakerna till deras kamp men man 

kan konstatera att den trälbundna mänskliga viljan är konsekvensen och priset som man får 

betala för friheten till frälsning i form av Guds nåd allena. (Luther 1964a s. 17) 

Luther ägnar långa stycken av sin bok åt att försöka förstå vad den fria viljan egentligen 

skulle innebära, och Luther citerar Augustinus i att den fria viljan inte är i kraft att göra något 

annat än att falla och inte klarar annat än att synda. (Luther 1964a s. 123)  

När jag vidare läser om hur Luther vill skjuta ner Erasmus fångar han väldigt väl problemet 

med människans natur och hur viljan är beskaffad. Att göra rätt eller fel för människan handlar 

om att urskilja rätt från fel, vilket kan vara väl så svårt, men som vi oftast ändå klarar, men 

vidare om att också välja rätt utifrån denna urskiljning. 



16 

 

 Jag vill se hela begreppet den trälbundna viljan som Luthers sätt att fånga de mänskliga 

villkoren som vi alla i olika grad kämpar med i våra liv på olika sätt. Det är exempelvis oftast 

inte den mat som vi tycker är godast som nödvändigtvis är den som är bra för oss, TV-soffan 

känns många gånger betydligt attraktivare i det korta perspektivet än att ta sig till gymmet eller 

ut i motionsspåret. Kort sagt är människorna trälar under sina fysiologiska och psykologiska 

processer, och detta har förstås inte ändrat sig ett dugg på 500 år. Det samma gäller förstås 

egoism i alla dess yttringar som leder till att en människa många gånger inte älskar sin nästa så 

som sig själv. Trots att mänskligheten idag vet allt mer och mer om hur den borde handla i 

många olika situationer och hur den bör leva sunda liv, så gör den långt ifrån alltid det som den 

vet skulle vara bäst för sig själv. Antropologins roll blir tycker jag att uppmana människan att 

inte förakta sig själv över att hon känner mänskliga känslor och förklara att vår frälsning inte 

hänger på att vi alltid gör det rätta, utan det är vår personliga tro och Gudsrelation som ger oss 

nycklarna till himmelriket. Även om människorna ofta snubblar och tar felsteg så finns det en 

öppen dörr till frälsning bara hon tror. Man kan tycka att det kanske är en dyster bild av vad 

människan är och vad hon är kapabel till och ordet trälbunden ger associationer till mörker och 

medeltid, men lika fullt tycker jag att tiden har givit Luther allt mer rätt i hans förklaring och 

förståelse av hur människorna agerar. 

En tanke som slår mig är att dagens människa kanske behöver nådens gåva i än större grad, i 

och med att den allt snabbare och allt mer komplicerade omvärlden ställer högre och högre krav 

på människan som hon ännu inte är fullt anpassade för. Med den ökade kunskapen om världen så 

ökar också kunskapen om att ännu fler av de val människan gör är icke optimala, och antalet val 

hon behöver göra i sin vardag ökar likaså. Att förhindra människor från att känna sig 

överväldigade av världen är en av religionens funktioner, och på Luthers tid liksom idag är 

människans känsla av otillräcklighet ett reellt problem som behöver hanteras. Skuldkänslor som 

människor drabbas av för att de inte upplever att de klarar att leva upp till de krav som ställs, kan 

snabbt leda till beteenden hos människor som blir skadliga för både dem själva och för samhället. 

Även om människan inte når upp till högsta standard måste hon fortsätta att sträva efter att hela 

tiden göra litet  bättre ifrån sig, och det hon bidrar med kommer att duga i Guds ögon. 

Den trälbundna viljan blir ett mänskligt och realistiskt bidrag till antropologin. Människan är 

Guds avbild, men hon är inte en perfekt robot; ett faktum som beskrivs på många ställen i bland 
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annat bibeln, men tack vare nåden så blir människorna frälsta ändå, trots att hennes val och 

gärningar många gånger sviker det goda. 

 

I Om goda gärningar (1964b) beskriver på ett ganska lättillgängligt sätt hur människan bör 

vara och förklarar pedagogiskt vad som är tanken med de goda gärningarna, och hur allt relaterar 

till frälsningen genom tro allena som är det centrala budskapet hos Luther. 

Här tolkar jag texten som att Luthers teologi är en realteologi som inte idealiserar 

människan, utan rakt ut säger att alla människor har inte tro, och därför behövs lagar och regler. I 

detta verk så sätter han de tio budorden i relation till dåtidens samhälle och ger råd till både 

härskare och undersåtar hur de i vardagen skall förhålla sig för att på bästa sätt följa Guds bud. 

Exempelvis pekar han på vikten av att bekämpa korruption, för det kommer leda till att tron 

förgås och Guds namn och ära dras i smutsen. Luther exemplifierar här med den för dåtiden 

omfattande avlatshandeln som enbart underhöll romarnas rikedomar och inte på något sätt kom 

folket till någon gagn. (Luther 1964b s. 108-109)  

Vad gäller medborgarna i allmänhet så uppmanas de i sin tur att alltid följa överheten, och 

detta även om denna överhet inte beter sig på bästa sätt. (Luther 1964b s. 112-113) 

Jag tycker dock att överfört till vår tid kan avlatshandeln representera all slags korruption, 

och Luther verkar ana vikten av att bekämpa sådan. Avlatshandeln har varit en symbolerna för 

hela reformationens framkomst, och med ett rent samhällsnyttoperspektiv upplever jag att 

avlatshanteringen verkligen var en djupt korrupt hantering som troligen verkade hämmande på 

utvecklingen i samhället. I världen idag ses det tydligt hur viktigt det är för samhällsutvecklingen 

att korruption bekämpas på alla plan, och här var Luther mycket klarsynt. En av anledningarna 

till att Sverige fungerar bra idag tror jag hänger ihop med det som Luther här tar upp, nämligen 

respekten för samhället och dess tjänstemän i det att medborgarna i hög grad betalar in sina 

skatter och därmed inrättar sig i tjänst för sin nästa. Grunden för ett fungerande samhälle finns 

verkligen i respekten för det gemensamma, vilket är ett annat sätt att uttrycka tjänandet av sin 

nästa. Man får dock komma ihåg att denna respekt snart kan försvinna om människor får känslan 

av att skattepengarna inte används på effektivaste sätt. Jag upplever överhuvudtaget att Luthers 

antropologi inte är något teoretiskt och akademiskt till sitt väsen utan att det till stor del går ut på 

att bereda möjligheter för människor att leva i ett välfungerande samhälle. 
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En annan viktig sak som Luther tar upp här är att han manar till eftertänksamhet och att 

människan bör vara mycket restriktiv med att använda våld, för att riskerna och kostnaderna som 

kommer av att kriga många gånger vida överstiger vad som eventuellt kan vinnas genom kriget. 

Liknelsen om att det är som att fiska med guldnät talar tycker jag tydligt än idag. Vårt välstånd i 

Sverige idag kan i stor del förklaras med 200 år av fred. Att nå samförstånd istället för att med 

våld tvinga igenom sin vilja blir i längden billigare och leder till ett rikare och mänskligare 

samhälle. Luther konstaterar också att man inte bara behöver studera bibeln i detta fallet utan 

vilken historiebeskrivning som helst lär oss detta. Det var giltigt då, och är än mer giltigt idag. 

(Luther 1964b s. 115-116) 

2.3.4 Iakttagelser om Luthers syn på antropologi 

 

Grundtesen i En kristen människas frihet är ju paradoxen att en kristen människa å ena sidan 

är den friaste herre över allting och å andra sidan en tjänstvillig tjänare åt allting och var man 

underdånig. Att förstå vad detta motsatspar innebär att förstå hur Luther ser på människan. 

Wingrens tolkning nämner snarare kampen att stå mellan Gud och Satan om människans 

gärningar. En antropologi som ser på människan isolerad från relationen till Gud är meningslös 

och existerar inte i Luthers ögon. (Wingren 1993 s. 155-156) 

En viktig aspekt av Luthers syn på människan är hon måste befrias från tvång i sin relation 

till Gud. Var och en skall själv kunna handha sin gudsrelation efter eget huvud och relationen till 

Gud skall inte mätas genom att gärningarna ställs mot varandra. Gärningarna utföres alltid i 

förhållande till de förutsättningar man fötts in i, men inför Gud skall alla människor vara 

likvärdiga och alla människor skall ha samma chans att bygga sin relation till Gud. 

Befrielsen kan förstås som att det inte är en total befrielse där jag enbart ska ta hand om mig 

själv och gud. Med befrielsen följer ett ansvar som vi inte kan fly ifrån. Människan ska alltid 

leva i ett sammanhang, i samhällen med andra människor och att alla där måste göra rätt för sig 

på bästa sätt är nödvändigt. 

 

Att detta i praktiken leder till den ”Lutherska” synen på arbete och plikt är konsekvensen av 

att våra medmänniskor behöver våra insatser för att samhället skall fungera. 
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Luthers människosyn blir viktig att lyfta fram i det moderna sekulariserade samhället där 

ytligheten riskerar att ta över. Genom att jag är en fri människa är jag kollega med Gud. Jag 

behöver inte validera mig själv och min existens i världen genom att jämföra mina arbetsinsatser 

med andra personer i samhället. Det är upp till Gud och varje människa att reglera detta. 

Människan får möjlighet att lyfta sig från de egna problemen och i stället även kunna se och 

hjälpa sin nästa. Det blir ett inspirerande sätt att finna kraft i vardagen att tänka generöst 

gentemot sin medmänniska när man vet att ingen är förmer inför Gud, och man släcker tankarna 

på självrättfärdighet. (Gerle 2008 s. 43-45) 

 

Luthers människosyn tycker jag går bra överens med den moderna synen på att människor 

ska vara bemyndigade (på engelska empowered), vilket teologiskt motsvarar att man känner 

ansvar mot sin nästa och samhället samtidigt som har frihet i sin Gudsrelation och frihet i att 

själv bedöma hur man bäst tjänar sin nästa i den kontext man själv verkar. 

 

2.3.5 Luthers människosyn i relation till realpolitiken 

 

Utifrån analyserna i Gerles Var dags och varje människas upprättelse (2008) gör jag vissa 

reflexioner om hur Luthers teologiska människosyn fungerar realpolitiskt och och vilken nytta 

den har för samhällen och deras utveckling. En tolkning är att Luther kan ha insett att för att 

varje samhälle ska fungera så bra som möjligt är det nödvändigt att alla människor förmås att 

bidra till samhällets utveckling och produktion. I detta är det viktigt att inte bara någon elit 

bidrar, utan för Luther var det viktigt att alla människor gör en insats för samhällets goda. Som 

sägs i citatet från Birgit Stolt: ”Lekfolkets kallelse gav värdighet också åt det ringaste arbete, 

kvinnornas i lika hög grad som männens.” (Gerle 2008 s. 27) 

I dåtiden religiositet så fanns en syn på att yrken hade olika status i Guds ögon beroende på 

om de var  världsliga eller andliga, och denna uppfattning gav sig Luther handgripligen på och 

avfärdade som ”lögn och påhitt”. 

Wingren skriver i Luthers lära om kallelsen (1993 s. 164) om hur varje människa lever i ett 

sammanhang som har sina speciella drag och förutsättningar och för att varje människa ska 

kunna prestera så bra som det går är det viktigt att han eller hon har frihet att själv styra hur 
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arbetet går till utan att snegla för mycket på någon annan eller att kopiera vad de håller på med. 

Guds vägar är fördolda för oss, och om vi kopierar andra i efterföljelse hamnar vi snett och vi 

ska istället följa den väg som Gud pekar ut för oss. 

I arbetet vi utför i världen finns det överordnade och underordnade och alla har sin ställning, 

men den som är kristen vill tjäna världen och accepterar därmed sin plats i hierarkierna utan att 

göra någon affär av att det finns olikheter. Inför Gud är alla människor lika och oavsett gärningar 

får alla ta emot nåden. (Wingren 1993 s. 166) 

Det som är viktigt att komma bort från är den splittring som alla olika arbetsuppgifter skulle 

kunna leda till. Var och en har sin kallelse och den kallelsen är upp till var och en att förvalta. 

Inför gud är ingen vare sig högre eller lägre, i Gud är vi alla enade och ingående som likvärdiga 

lemmar i samhällets kropp. (Wingren 1993 s. 170) 

Var och en har sin kallelse och detta leder till att vi människor inte kan genomskåda andra 

människor och saknar därmed rätt att döma deras gärningar, för vi har aldrig tillgång hur deras 

kallelse ser ut. Vi måste lita på att Gud dömer rättvist, och vad som ger helgelsen är dolt för oss 

och därför är det meningslöst att imitera andra med målsättningen att vinna Guds nåd. (Wingren 

1993 s. 172) 

Gud manar oss att ständigt förnya vårt kall och jag tycker att detta är en del av Luthers 

teologi som är mer aktuell än någonsin. Dagens samhälle undergår ständiga och allt snabbare 

förändringar och då blir det allt viktigare att följa dessa råd från Luther. Många gånger är det 

osäkert hur framtiden exakt kommer att te sig, men vid dessa tvivel behöver människan bara 

öppna sig för Gud och finna styrka och råd i bönen. 

 

2.3.6 Iakttagelser om Luthers syn på eskatologi 

 

Vad Luthers syn på eskatologin handlar om är i grunden den motsättning som finns mellan 

jorden och himmelen. Hur vi verkar på jorden under en högst begränsad tid med vår kallelse, och 

om hur allt som existerar här på jorden är ändligt och tillfälligt. 

Luthers bilder av himmelriket är i viss mening klara och tydliga, och han hävdar att precis 

som vi kan betrakta och beskriva världen med all dess komplexa innehåll så kan vi också 

beskriva det himmelska. Dock får vi innan evangeliet fullständigt slagit igenom nöja oss med 
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beskrivningar på det mer allmäna planet, och det är inte alltid lätt att till fullo förstå vad dessa 

beskrivningar innebär och inse hur livet i himlen ser ut. Vi kan bara vara säkra på att det inte 

liknar det jordiska livet. (Wingren 1993 s. 23-24) 

Wingren berättar om en viktig grundbult som ofta återkommer i beskrivningarna nämligen 

om det faktum att vårt inträde i himmelriket ej styrs av våra gärningar utan enbart av vår tro som 

aldrig kan graderas av yttre synliga handlingar utan enbart av vad som sker i vårt inre. Det enda 

krav som Gud ställer för att vi ska komma in i himlen är att vi tror. Våra gärningar är enbart till 

för vår nästa och äger endast värde i jordelivet, och det ska ses som djävulens verk att försöka 

förskjuta gärningarna mot himmelen. (Wingren 1993 s. 26) 

I himmelriket finns inget som skiljer människorna åt, alla är precis lika. Himmelen regeras 

av Jesus Kristus och här råder ett gudomligt givande av evangelium. Övriga lagar saknar här 

någon giltighet. (Wingren 1993 s. 26) 

I försöken att förstå vad himlen är och vad den innebär är det viktigt att inse vad den inte är. 

Allt som har med vårt jordiska liv att göra är förgängligt och inget av det som ingår i våra 

jordiska liv kan vi ta med oss till himlen. Gärningarna, kärleken, lydandet av lagen; allt detta är 

förgängligt. Under det jordiska livet kan vi få gåvor av Gud, men också de är förgängliga. 

(Wingren 1993 s. 31) 

Tron är det enda som vi tar med oss upp till Gud, och när vi kommer till himlen får vi ta 

emot Gud själv och Gud varar i evighet. 

Evangeliet utlovar vad framtiden och livet efter döden ska innebära och därmed är evangeliet 

ett eskatologiskt budskap. (Wingren 1993 s. 31) 

Vi får Guds rike som ett löfte, och om vi tror på Guds löfte så innebär redan detta starten för 

det eviga livet redan när vi verkar på jorden. Den del av evigheten som vi upplever på jorden är 

endast bara början, och tron ser framåt, in i framtiden till vår uppståndelse. Det är i och med vår 

uppståndelse som Jesus uppståndelse blir fullbordad, säger Luther, för de som tror utgör Kristi 

kropp, och därmed är inte Kristus fullt uppstånden innan de som tror på honom har uppstått. 

(Wingren 1993 s. 33-34) 

När vi lever på jorden behöver vi tro på riket i himlen för detta rike har ännu inte trätt i kraft. 

Efter uppståndelsen behöver vi inte längre tro för då får vi skåda allt det som vi tidigare fick tro 

på. 
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Luther talar om att jorden och himmelen styrs av Gud genom ett andligt och ett världsligt 

regemente, och båda dessa regementen finns på jorden. (Wingren 1993 s. 34-35) 

Det andliga regementet verkar genom ordet för att ge människor evigt liv genom 

rättfärdighet, medan det världsliga regementet verkar med svärdet för att bringa ordning i världen 

också bland de som inte låter sig bli fromma enbart genom ordets verkan. (Wingren 1993 s. 35) 

Enligt Luthers syn så finns i människans vardag på jorden en kamp om uppmärksamhet för 

både det världsliga och det andliga. Det världsliga är det som har sin förankring i nuet med 

kallelserna i form av jobb, familj och status. Det andliga pekar mot framtiden och himmelriket 

och förmedlas till människan genom ordet och sakramenten. Det är det som är konflikten mellan 

kroppen och samvetet som är människans ständiga följeslagare. (Wingren 1993 s. 157-158) 

Jesus livshistoria spelas upp gång på gång under vår livsbana genom den syn som Luther har 

då han säger att vi korsfästs under vår kallelse och den världsliga verksamheten, och vi uppstår 

gång på gång i kyrkan, och riktningen på denna kamp leder mot himmelen och fullbordas först 

igenom vår död. (Wingren 1993 s. 41) 

När det gäller synen på människan och eskatologin är Luther klar på att det är två saker som 

han önskar uppnå: att människan ska bli frälst för att komma till himmelen och att människan ska 

tjäna sin nästa genom kallelsen. Det blir löftet om himmelriket som skänker mening åt kallelsen 

genom att människan då blir en del av det eviga riket och en del av världsalltet. 

Det är viktigt att förstå att den frihet som finns i tron inte tar bort behovet att göra sitt kall 

gentemot nästan, det är helheten som ger liv. 

Jag reflekterar att Luther i beskrivningarna av himmelriket helt avhåller sig från att spekulera 

i hur riket kan tänka te sig rent fysiskt och ytligt. Ytligheten står här helt tillbaka och det som vi 

tror oss veta gäller enbart relationer, mellan Gud och människa och inbördes mellan alla 

människor. 

 

2.4 Vad är Svenska kyrkan? 

 

Svenska kyrkan betecknas som en nationalkyrka och ett evangeliskt lutherskt trossamfund. 
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Under reformationen fick kyrkan en luthersk bekännelse och kungen blev överhuvud för 

kyrkan, som tidigare under medeltiden styrts från Rom. (Nationalencyklopedin 1994 Svenska 

kyrkan) 

En svensk evangelisk liturgi samt svenska psalmer utgavs av Olaus Petri då han tog till sig 

olika skrifter från Luther och Laurentius Petri utsågs till ärkebiskop år 1531 utan påvens 

bekräftelse och arbetade så även fram en kyrkoordning som utkom år 1571 som gav stor tyngd 

och betydelse för liturgin men också för kyrkoordningen. 

År 1526 utkom Nya Testamentet på svenska och hela Bibeln kunde läsas på det svenska 

modersmålet år 1541. (Nationalencyklopedin 1994 Svenska kyrkan) 

Någon djupare utläggning om Svenska kyrkans historia och organisation finns det inte 

utrymme för här utan jag kommer bara att beröra de områden som jag har ansett relvanta för 

frågeställningen. 

2.4.1 Svenska kyrkans antropologi 

 

När det gäller att beskriva Svenska kyrkans människosyn idag så hamnar man fort i 

begreppet folkkyrka, vilket är ett centralt begrepp för att förstå hur kyrkan relaterar till sina 

medlemmar och andra människor där de verkar i hela Sverige. Det sägs i Kyrkoordningens 

inledning att man ”inbjuder alla tillhöra trons folk och dela dess liv” (Svenska kyrkan 2011 s. 4) 

Svenska kyrkan har gett ut en sammanställning av aktuella studier där man kan finna 

upplysningar om teologi i relation till människor som Svenska kyrkan kan sägas stå för. 

Denna publikation som kallas Folkkyrkotanken är en bra källa till att hämta kunskap om den 

teologi kyrkan står för, och även om den inte är heltäckande så ger den för syftet en bild som är 

blir en giltig utgångspunkt för att se om Luthers antropologiska visioner kan skönjas i Svenska 

kyrkan av idag. (Ideström 2012 s. 5) 

Folkkyrkobegreppet handlar om hur Svenska kyrkan ser på människor och därför är det en 

ingrediens i hur Svenska kyrkan ser på antropologin. 

Svenska kyrkan vill vara en folkkyrka, och vad det innebär finns det olika åsikter om, men 

två centralfigurer i folkkyrkans teologiska framväxt är Einar Billing och J A Eklund. 

Billings utgångspunkt är en mer individbaserad syn på hur man genom att kyrkan ska sträva 

efter att nå ut till varje person som lever på svenskt territorium med Guds ord i evangeliet. 
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Kyrkans uppgift att förkunna ordet är primär framför varje enskild människas tro, och därmed 

ser han det som att kyrkan är skapad av Gud och inte av människors tro. 

Vidare har han en vision av att kyrkan har en synlig och en osynlig del. Den synliga delen är 

den administrativa enheten och alla dess materiella tillgångar. Den osynliga kyrkan kommer 

istället att bestå av ”de heligas samfund” det vill säga alla de människor som genom sin tro tagit 

emot Guds löfte om nåd och frälsning. (Ideström 2012 s. 8-9) 

I J A Eklunds bild av Svenska kyrkan som folkkyrka dras en mer gammaltestamentlig 

variant. Israels folk är Guds utvalda folk i gamla testamentet på samma sätt så kan vi från 

Svenska kyrkans håll se Sverige och svenskarna som Guds utvalda folk som Han har en särskild 

uppgift till. Man har då använt den teologiskt-filosofiska utgångspunkten att kristen tro både kan 

och bör anses vara en viktig ingrediens i vad som anses vara en nationell kultur och identitet. 

Eklund anser också att man kan säga att det kollektiv som svenska folket utgör kan sägas vara 

speciellt och att man har all anledning av att vara stolta över vad man är. (Ideström 2012 s. 9) 

I Eklund folkyrkobild utgör Sveriges folk subjektet för kyrkan, medan Billing tvärtom säger 

att folket utgör objektet som kyrkans förkunnelse riktar sig till. Detta och förekomsten av den 

osynliga kyrkan som existerar parallellt med den synliga kyrkan blir viktiga bidrag till bilden av 

kyrkan i relation till folket. (Ideström 2012 s. 9-10) 

En annan intressant bild av hur Svenska kyrkan ser sig själv och sin relation till människor är 

den som Ekstrand har om att kyrkan är en tjänsteproducent åt individerna. Kyrkan ser det alltså 

som sin uppgift att för de människor som lever i landet producera de religiösa produkter som 

efterfrågas. Detta leder till att man ser det som att Svenska kyrkan har ett klart mandat att man 

ska verka som en av många leverantörer av välfärd i civilsamhället. (Ideström 2012 s. 23) 

Min egen reflektion i samband med detta är att många människor har en ganska klar 

förväntning på att kyrkan alltid skall finnas till hands till exempel som en del av krishanteringen 

vid allvarliga olyckor samtidigt som det ska läggas större och större begränsningar på hur kyrkan 

får verka exemplevis inom skolan. 

Ett ytterligare sätt att se på kyrkans roll är att man verkar som en gemenskap i vilken 

förvaltning av nådemedlen sker. För mig betyder det att människor som agerar i olika roller inom 

Svenska kyrkan bär uppgiften att vara den gemenskap som bringar evangeliet till hela folket. 

(Ideström 2012 s. 23) 
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En feminstisk teologi bidrar vidare med att man som kyrka skall vara öppen för alla, sakna 

hierarkier och verka för att hela skapelsen skall ha rimliga och rättvisa livsvillkor. Som en 

konsekvens av detta blir det viktigt att man alltid uppträder lika mot alla människor oavsett vilka 

förutsättningar de fötts med, och det innefattar förstås exempelvis kön, sexuella preferenser, 

etnicitet eller socio-ekonomisk status. Ekstrand konstaterar att ingen kyrka kan göra anspråk på 

att vara en folkkyrka om man inte kan hantera hela samhället och den pluralitet som ryms däri. 

(Ideström 2012 s. 23-24) 

Håkansson har i sin artikel studerat både Billing och Gustaf Wingren och deras syn på 

folkkyrkan, och ur detta kan man se vidare vad det innebär för människosynen. Han talar om tre 

egenskaper för vad kyrkan ska vara nämligen öppen, egenartad och integrerad. 

Öppenhet måste i min tolkning innebära att alla människor är välkomna, och det är också 

öppenheten som är själva egenarten. Till kyrkan ska alla människor vara välkomna och det 

skiljer kyrkan från många andra sammanhang och blir en viktig ingrediens i egenheten. 

Integrationen innebär att tro och kyrka är något som alltid finns med människorna i deras 

vardag där de utför sitt kall, och tron hjälper dem att lösa vardagen på bästa sätt. Kyrkan vill inte 

fungera som en flykt från en grå vardag, utan vara en del av densamma som ger energi och 

glädje till sysslorna, vilka dessa sysslor än är. Människorna har en given plats i skapelsen och 

den är positiv. Vardagslivet är en del av denna skapelse och frälsningen har relation till denna 

vardag. Det handlar om att kyrkan finns där i samhället och svarar upp mot de verkliga problem 

som människorna har. (Ideström 2012 s. 32) 

Vidare pekar Håkanson på hur kyrkan har en utmaning att vara aktiv och verksam i 

civilsamhället utan att för den skull framstå som moraliserande. Det blir ju en konsekvens som 

jag ser det av att man måste låta människor vara fria att göra de rätta livsvalen i sina egna 

kontexter, utan att kyrkan begränsar vilka kontexter som man finner acceptabla. Människor i alla 

existerande kontexter ska kunna accepteras så länge de har tron. (Ideström 2012 s. 33) 

Flera intressanta bitar om antropologin som ska finnas i Svenska kyrkan finner man i studiet 

av Gustaf Wingren. Man kan se många Lutherska ideer gå igen i hur Wingren resonerar. En 

tydlig sådan är nedtoningen av prästernas roll och ämbetenas vikt. Istället är varje människa själv 

myndig att tolka evangeliet, och han ser det som att både Nya testamentet och Luther säger 

entydigt att det allmäna prästerdömet är starkare än det särskilda.  (Ideström 2012 s. 35-36) 
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I Martin Modeus ideer kommer också en tydlig syn på att kyrkan måste vara en integrerad 

del av en kultur för att kunna verka med evangeliet i denna kultur, och det medför ju en syn på 

att det är människorna som lever på ett visst ställe som skapar kulturen, och ska kyrkan ha 

påverkan på kulturens utformning måste man vara aktivt involverad i hela kulturen. Man kan inte 

komma utifrån med pekpinnar till människor. (Ideström 2012 s. 38) 

 

I Befrielsen – stora boken om kristen tro (Lind 1993) kan vi söka vidare hur Svenska kyrkan 

ser på antropologin. Först och främst är vi människor släkt med alla andra varelser på vår jord, 

och vi är beroende det biologiska livet på vår jord. Vi är vidare beroende av varandra som 

människor i mycket komplicerade samband och relationer. Hur vi ska förhålla oss till meningen 

med en människas liv på jorden så behövs något mer än naturvetenskapen. Vi behöver förhålla 

oss till helheten och hela tillvaron. (Lind 1993 s. 54) 

Svenska kyrkan tror på att vi är skapade till en, om än ofullständig, avbild av Gud. Vår 

existens springer ur en skapelsevilja från Gud. I varje människa finns ett spår av Gud och därför 

är varje människas liv heligt och viktigt. Vi har fått ett stort förtroende av Gud att förvalta jorden 

och vår livsmening är att spegla skaparens kärlek till livet genom att vi visar kärlek mot alla 

andra människor, men också allt annat som ingår i skapelsen. (Lind 1993 s. 54) 

En unik och viktig aspekt av vad som kännetecknar mänskligt liv är att vi är kallade av Gud 

att vara en del av den ständigt pågående skapelseprocessen och i genomförandet av Guds plan 

för mänskligheten. Vad som komplicerar det hela är att vi fått friheten att välja hur vi ska handla, 

ont eller gott, och många gånger slår vi in på en väg som inte leder till något gott. Häri ligger 

människans svåra balansgång i livet, ansvaret att hela tiden göra rätt val. (Lind 1993 s. 56) 

En uppgift till för oss människor är att visa vördnad inför skapelsens alla heliga delar, och 

lovsjunga desamma i våra gudstjänster. Denna lovsång blir en del i den ständigt pågående 

skapelsen runt oss. (Lind 1993 s. 56) 

Mycket av villkoren för oss som människor handlar om vår kamp mellan idealet och 

verkligheten. Kristna människor möter samma små och stora mot- och framgångar som vilken 

annan människa som helst. Känsla ställs mot förnuft och handling mot vilja. Vår uppgift som 

goda kristna är att så gott vi kan medverka till att Guds avsikter för skapelsen förverkligas. Det 

utlovas inte att detta på något sätt skulle vara lätt, snarare tvärtom då det beskrivs som att den 

breda, lätta vägen leder till fördärvet medans vägen till det sanna livet är smal och krokig och få 
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finner den alls. Vi behöver ständigt kämpa mot impulserna att handla egoistiskt och kortsikt igt 

för att i stället söka inom oss hur vi bäst fortsätter Guds skapelseverk. Vi har budorden som en 

vägledning, men vi skall alltid ha kärlekens lag i främsta rummet. Säger ett bud åt oss att handla 

på ett sätt som kränker kärleken till Gud, medmänniskan eller någon annan del av skapelsen så 

har vi själva auktoritet att gå emot detta i kärlekens namn. (Lind 1993 s. 300-301) 

En viktig del av människans syfte på jorden är att genom ömsesidigt tjänande upprätthålla 

den mänskliga gemenskapen där vi bor och verkar. Ingen tjänst är viktigare än någon annan, och 

en viktig princip är att värdet av våra tjänster inte graderar vårt människovärde. Alla människor 

har rätt till att utföra en meningsfull uppgift utifrån sina förutsättningar. Dock bör vi alltid 

förvalta de gåvor som vi har fått efter vår bästa förmåga och alltid sträva efter att maximera 

nyttan vi gör för vår nästa och samhället. (Lind 1993 s. 304-305) 

Vi ska sträva efter att leva ett liv där ledstjärnan är frihet och respekt. Respekten ska vara 

både självrespekt men lika viktigt respekt för alla andra som vi ska leva i samhörighet med. 

Religionen ska inte vara något isolerat som bara existerar för sin egen skull utan den ska 

genomsyra hela våra liv i vardag och fest, i glädje och sorg. Vi uppmanas att ifrågasätta 

auktoriteter och att inte bekymra oss för vad andra ska tänka om oss och våra handlingar och har 

endast ett krav på att utföra ett enda uppdrag: att älska och tjäna vår medmänniska. (Lind 1993 s. 

318-319) 

Mot andra människor ska vi alltid vara beredda att förlåta och vara toleranta för att 

misslyckanden sker. Kampen att hålla prestige och kortsiktighet borta från våra liv är den kristna 

människans ständiga följeslagare, och vi behöver ständigt öva oss på kärleken som det alltid 

finns obegränsad tillgång på och som inte följer samhällets vanliga regelsystem. (Lind 1993 s. 

320) 

 

Det Lutherska antropologiska arvet finns synligt i att biskopsbrevet om begravning klart 

säger att utformningen av griftetalet ska vara personligt och knyta an till ”den avlidnes livsväg” 

det vill säga att man lyfter fram att det jordiska kallet är viktigt för hur vi ser på människan. 

Dock noterar jag att ingenstans sägs det något om att de jordiska gärningarna ska jämföras med 

några gärningar utförda av andra människor, utan endast att de skall lyftas fram i den specifika 

livssituationen som gällde den avlidne. Detta måste i mina ögon vara klart färgat av att den 

lutherska antropologin att den jordiska gärningen är viktig för bilden av människan men dess 
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värde kan endast vägas i varje människas livssituation och kall som är unik. (Svenska kyrkan 

2006a s. 33) 

 

2.4.2 Svenska kyrkans eskatologi 

 

Vad som egentligen är Svenska kyrkans ståndpunkt teologiskt när det gäller eskatologi 

kommer jag att söka i några olika källor. Jag hämtar viss information om eskatologin från 

Befrielsen – stora boken om kristen tro (Lind 1993) vars sista kapitel behandlar något om vad 

Svenska kyrkan anser om de yttersta frågorna. 

Alla vet att vi en gång skall lämna jordelivet och kyrkan vill ändra rädslan för detta till ett hopp 

om en uppståndelse till det eviga livet som skall komma, som beskrivs som den nyaste eller 

ljusaste dagen som någonsin har grytt. Uppenbarelsebokens (Bibelkommissionen 1999) 

beskrivningar vill ge oss uppfattningen om hur fantastiskt allt ter sig genom att guld och 

ädelstenar får representera den nya världens storslagenhet. (Lind 1993 s. 346) 

Det visar sig alltid att språket sätter begränsningar för vår möjlighet att försöka relatera till 

evigheten och det som finns bortom tid och rum. Vi människor saknar verktygen för att göra 

evighet och himmelriket till greppbara termer i livet just här och nu. Språkets begränsningar 

tvingar oss att använda poesi och sagor för att åtminstone kunna ana vad som ryms bortom tid 

och rum, men hur vi än beskriver det når vi inte fram. Idén för en kristen är att livet efter döden 

är vackrare och mer fantastiskt än vad vårt språk klarar av att beskriva. (Lind 1993 s. 352) 

Hur mötet med Gud kommer att se ut är en fråga som upptar mycket av eskatologiska 

grubblerier, och alla människor längtar förstås efter att få veta mer. Dock är det ett av 

livsvillkoren för oss som människor som lever på jorden att vi inte kan ha mer än en vag 

föreställning om hur Gud och evigheten ser ut. Man tycker till och med att denna osäkerhet är ett 

av grunddragen som bestämmer vad ett mänskligt liv är. Att inte låsa fast sig vid definitiva 

utsagor om tingens beskaffenhet utan att låta en mångfald av bilder bygga upp och berika 

varandra. Luther säger åt kyrkan att inte försöka ge entydiga svar på alla de frågor som kommer 

upp utan att uppmana folk att nöja sig med att det är tillräckligt att tro på Jesus för att en dag bli 

befriad. (Lind 1993 s. 355) 
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Uppståndelsetanken var för den unga kyrkan det kanske allra viktigaste motivet till varför 

man trodde. Detta är grundbulten för att ha ett framtidshopp och den viktigaste förklaringen och 

lösningen på problemet med varför vår värld är så hård och fylld med orättvisor om nu Gud är 

god. Man kommer att upprättas på den yttersta dagen. I den nicenska trosbekännelse uttrycks att 

vi förväntar oss uppståndelsen för de döda snarare än att vi bara tror på detta vilket indikerar 

vilket starkt hopp vi har om att detta kommer att ske.  

Tvivlet om detta kommer ske besvaras med att vi är bundna av rums- och tidstänkandet, 

Guds tideräkning liknar inte alls vår och därför kommer väntan på domens dag att kännas kort. 

Vår uppgift som människor i världen blir att i väntan på vår död och den yttersta domen leva så 

nära vår herre som vi kan genom sakrament, bön och lovsång. (Lind 1993 s. 356-357) 

Synen inom Svenska kyrkan på domen och domens dag är allvarlig men samtidigt glad och 

värd att fira. Allvaret består i att människan kanske inte lyckats uppfylla sitt personliga ansvar 

gentemot Gud och medmänniskorna. Glädjen kommer av att sanningen och rättvisan denna dag 

skall segra. Trösten som människan får ta till är att vi döms av Gud som vet allt och ser allt, och 

efter domens dag väntar den nya jorden där lidande och orättvisa utplånats och där rättfärdighet 

bor. (Lind 1993 s. 360) 

Talet om helvetet är något som alltid väckt stor fascination, och ett mustigt bildspråk har 

använts för att beskriva detta. Man ser detta i Svenska kyrkan som en uppmaning till 

människorna att inte bli självgoda och ta himmelriket och frälsningen för automatiskt givna. 

Guds löfte om himmelriket till de som tror får aldrig tas för en garanti, men hoppet ska ändå vara 

det ledande. Vår kunskap om de yttersta tingen är och skall vara, som tidigare nämnts, begränsad 

för framtiden och yttersta dagen måste vara ett mysterium fram till att den inträffar. Kyrkan kan 

inte skrämma människor till tro, men man kan förkunna evangeliet och upplysa människor om 

att inte de ska förslösa sina liv utan själva ta ansvar. Gud tränger sig inte på den som avvisar 

honom utan det är upp till oss själva att agera rättfärdigt i relation till Gud och hela skapelsen. 

(Lind 1993 s. 362-363) 

Slutligen talar man om Guds rikes seger och vad det innebär för oss människor och för hela 

skapelsen. Detta som är Guds rike är ett svårgreppbart begrepp för det skall finnas i evigheterna 

bortom tid och rum samtidigt som det existerar här och för de som tror på honom. Vi talar om 

Guds seger, men vi tenderar att förstå ordet seger på ett litet snävt och mänskligt sätt, genom att 

vi med detta antar att någon måste bli besegrad, men i Guds seger är det annorlunda och en 
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balans mellan givande och tagande råder och hela skapelsen existerar i ömsesidig harmoni. Den 

dag då Gud segrar så är vi inte längre hänvisade till suddiga bilder av Gud utan vi kommer då att 

klart se Guds ansikte och trons mysterier kommer att klart framstå för oss. (Lind 1993 s. 366) 

 

2.4.3 Svenska kyrkans eskatologi som den framträder i griftetalet  

 

Vidare kan det bli så att utformningen av material som rör begravningssederna är influerade 

av en syn på eskatologin, men eskatologin som självständig del av Svenska kyrkans teologi 

behandlas inte på något explicit omfattande sätt.  

I den kommande receptionsanalysen försöker jag dra vissa vidare slutsatser om hur Svenska 

kyrkan förhåller sig till eskatologin utifrån litteratur där eskatologin finns med som en 

förutsättning och grund för hur begravningsseder och griftetal utformats. 

I förordet till Biskopsbrevet om begravning (Svenska kyrkan 2006a) så säger ärkebiskopen 

att avskedet från livet ska ses i ljuset av Jesus liv, död och uppståndelse, och redan här anser jag 

att man kan se en tydlig parallell till vad Luther säger om eskatologin när han talar om att vi i 

våra liv ständigt upprepar Jesus livsöde. Det är ett sätt för oss att sätta människors liv och 

livsgärning in i den större mening som Jesus liv innebär för Svenska kyrkan och kristna i 

allmänhet. (Wingren 1993 s. 41) (Svenska kyrkan 2006a s. 9-10) 

Kyrkan ställer sig frågan om hur hoppet för evigheten och framtiden kan spridas till, och hur 

Svenska kyrkan förvaltar sitt ansvar att ge plats för livstydning, eftertanke och tolkning av tro 

och att visa på en Gudsnärvaro säger man i inledningen till biskopsbrevet, och detta blir som jag 

läser texten en konsekvens av Luthers eskatologi, särskilt den del som talar om att vi får Guds 

rike som ett löfte bara vi tror. (Wingren 1993 s. 33-34) Biskopsbrevet tar fasta på att det är 

kyrkans roll att i begravningen knyta samman människans korta liv för att ge det mening och 

sammanhang i evigheten. Hoppet om att alla ska leva vidare i evighet är viktigt för Svenska 

kyrkan att förmedla till de människor man kommer i kontakt med i samband med dödsfall och 

begravningar. Brevet trycker på att den teologi som omsätts i ett pastoralt bruk får sin grund i att 

Svenska kyrkan möter människorna som är i sorg med tålamod och att man erbjuder hjälp till 

livstydning (Svenska kyrkan 2006a s. 12) Detta knyter väl an till den eskatologi som Luther står 

för om Guds rike som ett löfte i min läsning. 
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I avsnittet där det ges rekommendationer rörande griftetalets utformning kan jag se inverkan 

av Luthers teologi i åtminstone ett par strofer. Ånyo kommer här eskatologin att lysa igenom i 

det att man säger att inte bara livets förgänglighet och korthet ska vara med utan också det eviga 

livet och uppståndelsen. Detta kristna hopp som Luther har med i sina eskatologiska visioner 

anses centralt av Svenska kyrkan även idag.  (Svenska kyrkan 2006a s. 33) 

 

 

Ur Aggedals Griftetalet mellan trostolkning och livstydning (2003) kommer jag också att 

peka på några teman som kommer fram. När man tittar på dessa bör man vara medveten om att 

enskilda prästers teologi blir påverkad av mycket mer än bara Svenska kyrkans officiella 

dokument. Lokala traditioner, bruk och miljö har stor inverkan på hur utformningen av griftetal 

ser ut, men vissa linjer verkar gå att finna i de skilda prästernas teologiska tolkningar runt 

eskatologin. 

Hur tron och endast tron är grunden för att få ta del av det eviga livet och att komma in i 

himmelriket nämns av vissa präster som då troget har följt det Lutherska synsättet på vad ger en 

människa tillträde till Guds eviga rike. Det kan vara intressant att notera att man inte går in på 

spekulationer om vad som händer med dem som inte tror, utan det behandlas i princip alltid 

positivt, det vill säga att man i griftetalet säger att den som tror därmed är välkommen in i 

himmelen. Min tolkning är att Svenska kyrkans präster vill inte ge begravningsbesökare några 

mörka bilder om förtappade själar på väg till helvetet, utan fokus är hoppet och nåden som Guds 

gåvor till alla människor som tror. Jag tror att man vill att begravningen skall vara en ljuspunkt 

under en svår tid, som kan vara en startpunkt för det fortsatta livet utan den avlidne. (Aggedal 

2003 s. 205) 

Jag har tidigare iakttagit hur beskrivningen av himmelriket inte säger något om hur det ser ut 

fysiskt. På liknande sätt konstateras det att präster i griftetalen inte närmare beskriver hur den 

dödes möte med Gud ser ut i detalj. Gud finns bara med genom hela processen också när gränsen 

för jordelivet har passerat. Detta tror jag hänger samman med att Luthers eskatologi färgat de 

svenska prästernas bruk. (Aggedal 2003 s. 205) 

Många trostolkningar i griftetal vill vända det uppenbart negativa i situationen då det 

jordiska livet tagit sin ända och vi som lever kvar har skiljts från den avlidne. Det som ofta då 

lyfts fram är det att döden inte får sista ordet, utan den kristna människan tror på en fortsättning i 
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en annan skepnad. Prästerna förmedlar att livet kommer att fortsätta i evigheten i Guds rike. Det 

har formulerats som att livet i evigheten är ”något oändligt mycket större, vackrare och rikare än 

vad vi kan uppleva på jorden” (Aggedal 2003 s. 187-188) 

En annan vinkling av det eviga livet är att man talar om människan som odödlig. 

Det finns olika formuleringar som ger att den döde efter sin bortgång från det jordiska livet 

fortfarande verkar på jorden i en ny och mindre bunden form, de finns alltid närvarande överallt 

för de kvarlevande i form av de minnen som de har av den avlidne. Det kan väl då ses som att 

den synliga verkan av den döde är borta och har ersatts av minnenas osynliga verkan där man 

kan tänka sig den dödes ständiga närvaro genom de kvarlevandes minnen. (Aggedal 2003 s. 189) 

Odödligheten hos en människa kan göras synlig genom att fokusera på de relationer som den 

döde hade i livet och hur hon genom den påverkan dessa relationer har haft på de efterlevande. 

På detta sätt kommer den avlidne att finnas kvar för dessa efterlevande också sedan människan 

lämnat det jordiska livet. (Aggedal 2003 s. 190) 

Vidare finns bilder av en eskatologisk syn där människan efter döden lämnar den jordiska 

kroppen och får en ny odödlig kropp om de bara har en tro på Jesus. Människan kommer att få 

vara med om en uppståndelse som i mycket liknar den som Jesus gick igenom. Dödens makt 

över människan är löst i och med att Jesus har besegrat döden och synden. (Aggedal 2003 s. 191) 

Odödligheten sätts alltså i griftetalen i relation till de efterlevandes relationer till den döde 

och till minnena av den döde som lever vidare, men också ibland i Bibelns mer eskatologiska syn 

att människan som tror kommer att återuppstå och leva odödlig i evigheten. (Aggedal 2003 s. 

192-193) 

Uppståndelsen i  beskrivs många gånger i griftetalen som en form av övergång från döden in 

i en något som ges olika namn så som himmelriket, det eviga livet eller Guds rike. Denna 

gränspassage sker tillsammans med Jesus och parallellerna till påskens händelser framstår klart. 

Efter övergången har allt som är obehagligt tagits bort och gråten har tystnat. Villkoret för att få 

uppleva denna gränspassage är att lita på Guds löfte och att lära känna honom, och vi lär känna 

Gud genom att lita på hans löfte. (Aggedal 2003 s. 194) 

En vision som är vanlig om uppståndelsen är att den ses som ett möte med de som tidigare 

dött och med Gud och då skildrar man glädjen inför att pånytt möta dem som mött döden innan, 

men det är också förekommande att ha med glädje att möta Gud själv. Uppståndelsen tänks ske i 
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en framtid när man mäter med jordiska tidemått, men ser man ur evighetsperspektiv så händer 

det genast efter som ingen tid existerar i evigheten. (Aggedal 2003 s. 199-202) 

I de undersökta griftetalen är det ovanligt men förekommer att prästerna tar upp det som 

kallas dubbel utgång, vilket kan ses som att man presenterar ett alternativ till himmelriket för de 

som inte har tron och därmed inte fyller upp kraven för den eviga gemenskapen med Gud. Man 

tar inte närmare upp vad alternativet är, utan fokus ligger på att Gud vill att vi som människor 

skall leva evigt med honom, och man förmedlar en vision av att så länge som vi lever är det 

aldrig för sent för oss att börja tro och lämna oss i Guds hand. Det är intressant att iaktta att man 

inte försöker skrämma någon till tro genom att ge grafiska helvetesvisioner av vad alternativet 

till uppståndelse till evigt liv med Gud ska vara, utan man låter det positiva nådebudskapet vara 

det som lyser klarast. Vi får då ändå en påminnelse om att vi inte ska ta himmelriket för ett 

fullbordat faktum utan att vår tro behövs för att vi ska få tillgång till uppståndelsen och det eviga 

livet i himmelriket. (Aggedal 2003 s. 202-205) Den bild som kommer fram här av att helvetet 

sällan nämns i griftetal har troligen sin orsak i att prästerna anpassar det teologiska innehållet till 

vad man anser vara förhärskande och allmänt gångbara åsikter i samhället. (Aggedal 2003 s. 

225) 

Det eviga livets beskaffenhet beskrivs av präster med en stor mångfald av olika metaforer 

och bilder. Ett vanligt förekommande tema är att det eviga livet ses som en tillvaro som befinner 

sig bortom rum och tid där man kommer att möta andra människor och framförallt Gud. Man gör 

också troligt att när man kommer dit kommer man att känna igen både människorna man möter 

men också Gud. 

 

2.5 Diskussion om reception av Luthers teologi 

 

Jag vill diskutera hur Luthers teologi har verkat i olika aspekter av de kyrkliga ritualerna runt 

begravningen. 

Styrdokumenten är ju ganska allmänt hållna men vissa fundamentala förhållningssätt kan 

man tänka sig ha sitt ursprung i Luthers tankar om människan och de eviga frågorna. 
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I studierna av de pastorala bruken och teologin i griftetalen är det troligen lättare att finna 

mer direkta kopplingar mellan den teologi som har förmedlats genom dessa griftetal och den 

teologi som Martin Luther har byggt upp. 

 

2.5.1 Yrke: begravningsentreprenör 

 

I denna studie från 2002 har Anna Davidsson Bremborg undersökt 

begravningsentreprenörernas arbete i samband med dödsfall och begravningar och hon kommer 

därmed in på Svenska kyrkans ritualer och bruk i samband begravningar. Undersökningen tar 

upp de element som karaktäriserar en svensk begravning, och därmed är den mycket relevant för 

min uppsats. 

Den första iakttagelsen jag gör utifrån undersökningen är att den viktigaste egenskapen hos 

begravningarna är att de är personliga. Med detta menas att den avlidnes gärning skall lyftas 

fram, inte bara i en sammanfattning av livet, men också i en blick framåt i tiden. Hoppet om 

framtiden tar sitt avstamp i den avlidnes levnadsberättelse och ger de efterlevande hoppet om 

framtiden. Vidare är det viktigt att begravningen är positiv i den meningen att den döde lyfts 

fram och uppmärksammas för precis den han är, vilket hänger ihop med att man vill att 

ceremonin skall vara personlig. Det är dock inte bara viktigt vad som sägs om personen utan 

också sättet som det sägs på av prästen, som gärna ska undvika ett uppstyltat språkbruk. Prästen 

bör anpassa sitt språkbruk till deltagarna i begravningsgudstjänsten. (Davidsson Bremborg 2002 

s. 221-225) 

Här ser jag klara spår av Luthers syn, inte bara på människan men också på evigheten i form 

av framtiden. Den personliga gärningen, oavsett på vilket arena den utförts, lyfts fram som ett 

viktigt bidra till samhället och i förlängningen skapelsen. Också en ljus syn på framtiden och 

evigheten är något som passar ihop med Luthers eskatologi som jag har tolkat den. Där är viktigt 

att komma ihåg aspekten att varken prästen eller någon annan människa kan veta något om hur 

den avlidnes relation med Gud så ut, och därför finns det ingen anledning att förmedla något 

annat än en optimism inför vad som komma skall för dem som lever kvar på jorden. 

Den språkliga utformningen var ju bärande för hela Luthers reformation. Evangeliet skulle ju 

nå ut till alla människor, och att man speciellt framhåller detta i samband med begravning är ju 
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helt i linje med Luthers åsikter då begravningsgudstjänsten når många som idag annars inte nås 

av kyrkans budskap. 

Genom begravningar nås en stor mängd människor som man inom religionssociologin 

benämner förrättningsreligösa, det vill säga de kan acceptera att kalla sig kristna bara för att 

tillgång till de kyrkliga handlingarna och den status och känsla av högtidighet som de bär med 

sig, och detta något som påverkar begravningsritualens utformning. (Davidsson Bremborg 2002 

s. 218-221) Hur detta sättes i relation till Luthers teologi är inte helt självklart men min tolkning 

är ändå att detta ligger i linje med hur Luther ville att kristendomen skulle vara verka. Min 

tolkning av allt blir att kristendomen skulle vara något som underlättar samhällets funktion i 

stort, och som finns och verkar för människornas bästa. Utifrån detta resonemang är det en rimlig 

gissning att tro att Luther i åtminstone viss grad har gett influenser till detta bruk. 

Att de kyrkliga handlingarna kopplade till livshändelserna har en särställning gentemot 

vardagens religionsutövande pekar forskningen tveklöst på. (Davidsson Bremborg 2002 s. 219) 

Att Svenska kyrkan medvetet eller omedvetet anpassar innehållet i begravningsritualerna är 

knappast något som går emot Luthers ideer, och kan i mina ögon enklast förklaras som en 

naturlig och nödvändig anpassning till samhällets för tillfället rådande struktur, där förhållandet 

till religion verkar bli allt mer komplicerat och paradoxalt i och med att människor vill ha en 

individualiserad religion som samtidigt är en gemensam, kollektiv upplevelse och tillhörighet. 

Människors fördomar om präster är att dessa är stela, dogmatiska och utan känsla. 

Undersökningen visar på att den uppfattningen oftast revideras i det enskilda mötet med präster, 

men att många människor fortfarande tror att det goda bemötandet från prästen är ett lyckligt 

undantag som man har råkat ut för. (Davidsson Bremborg 2002 s. 225) Fördomar om präster som 

finns i allmänhetens ögon tror jag knappast har påverkats av Luthers teologi, men det går att  

konstatera att i allmänhet så lyckas prästerna agera på ett mänskligt och inkännande sätt som jag 

uppfattar ligger i linje med vad Luther skulle ha ansett vara lämpligt om han verkade idag. 

 

2.5.2 Kyrkordningen och Kyrkohandboken 

 

I Kyrkoordningens (Svenska kyrkan 2012) kapitel 24 regleras Svenska kyrkans syn på 

begravningen. Frågan här är hur Luthers antropologi och eskatologi har påverkat utformningen 
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av detta styrdokument för hur kyrkan i praktiskt ska bedriva sin verksamhet runt dödsfall och 

begravningar 

Kyrkohandboken (Svenska kyrkan 2006b) innehåller förutom gudstjänstordningar också 

anvisningar för den som ska förrätta begravningsgudstjänsten. Instruktionerna är ju ganska 

kortfattade då användningsfallet för texten är väldigt precist.  

För att ge en djupare teologisk bakgrund till dessa styrdokument och för att närmare ge råd 

om hur dessa skall användas i Svenska kyrkans arbete idag med begravningsriterna så har man 

gett ut Biskopsbrev som tar upp alla aspekter runt begravningen inklusive vad som står i 

Kyrkordningen och Kyrkhandboken, och jag väljer därför att använda Biskopsbrevet som ingång 

för mitt studium av Luthers reception i begravningssederna. Jag har bedömt att detta är det mest 

enhetliga och samlade stället för att dra säkra slutsatser om hur Svenska kyrkan anser att 

begravningsverksamheten skall hanteras. 

 

2.5.3 Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar 

 

I avsnittet som handlar om behandlar vem som är anhörig finner man klart spår av hur synen 

på människan som alltid ingående i ett socialt sammanhang betonas. Man har överfört Luthers 

antropologi till dagens samhälle och beskrivit hur det är viktigt för kyrkans representanter att ha 

stor flexibilitet inför att den sociala strukturen runt en avliden kan ta sig många former, och det 

är inte kyrkans eller någon annans sak att döma om dessa former är rätt eller fel. Varje människa 

har friheten att agera utifrån sin kallelse i sitt sammanhang. Här är ett utmärkt exempel på hur 

Luthers teologi har tagits in i en kontext som absolut inte existerade när den föddes men när den 

fungerar utmärkt ännu idag i den hänsyn som kyrkan visar inför människor som möter sorg. 

(Svenska kyrkan 2006a s. 17-18) 

Biskopsbrevet tar upp behovet av att skapa tillit inför döden i avsnittet som beskriver vad 

anställda i Svenska kyrkan skall tänka på inför döden och mötet med sörjande människor. I 

denna korta mening kan jag finna en återspegling av Luthers eskatologi. Vårt jordiska liv är en 

passage men endast en mindre del av hela det eviga livet som utlovas till dem som tror. När en 

människa nu ska lämna jordelivet bakom sig kan detta i många fall te sig skrämmande, men 

kristna människor skall ha tro och tillit att deras Herre kommer att ta emot dem med öppna armar 
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i himmelriket. Himmelriket vet människan inte hur det ser ut, och kyrkan lämnar inga garantier 

för att människorna kommer dit, men kyrkan måste inge hopp att människan ska tro för om hon 

bara tror så kommer hon dit. (Svenska kyrkan 2006a s. 21-22) 

Samma teologi har förstås också påverkat parallellstället i nästa avsnitt som behandlar hur 

man ska bemöta de sörjande i anslutning till att ett dödsfall har inträffat. Här pratar man om 

evighetens hopp kan formuleras, vilket är ett bärande tema i Luthers eskatologi. I det här fallet så 

vill man tror jag fylla flera funktioner för de sörjande och det relaterar förstås till hur de sörjande 

tänker på den döde och vad som händer med honom eller henne. En annan men inte mindre 

viktig aspekt är att kyrkan också skall hjälpa till att tackla de egna existentiella frågorna hos de 

sörjande. Vad väntar för dem i evigheten, hur passar deras liv och gärning in i helheten och 

skapelsen? Luther anser att alla människor är fria och det tycker jag också man kan säga 

förmedlas genom att betona evighetshoppet som finns tillgängligt där för oss alla genom trons 

frälsning. Att försöka skrämma människor till tro genom bilder av vad som händer de som inte 

tror tycker jag är att utöva ett förtryck som liknar det som den medeltida kyrkan utövade. Den 

typ av förtryck som Luther revolterade mot i sin gärning. Att undvika förtryck kan tyckas 

självklart men tål att nämnas ännu idag. (Svenska kyrkan 2006a s. 22) 

Varje människas frihet var ju central i Luthers antropologi och hela teologi och ett av sätten 

som det genomsyrar begravningsbruket av idag är i den stora frihet som man lämnar till att de 

efterlevande får skicka med saker med den döde i kistan. Allt som inte är kränkande eller 

miljöfarligt kan i pricip godkännas. Luther var noga med att allt som kyrkan sysslade med skulle 

vara belagt i Bibeln, och allt annat skulle man lämna fritt till var och en att bestämma över. Jag 

tycker att det är bra att kyrkan kan ha en inställning att man inte lägger i människornas 

personliga smak och livsval så länge som dessa val inte bryter mot kärleken till Gud eller 

kärleken till medmänniskan. Rigiditet leder bara till att evangeliet döljs och det är ju mot vad 

Luther och Svenska kyrkan säger: evangeliet ska predikas klart. (Svenska kyrkan 2006a s. 23-26) 

Begravningssamtalet och instruktionerna för detta bär i mina ögon spår av Luthersk såväl 

antropologi som eskatologi. 

Här kommer människan och hennes kallelse åter igen med att man betonar hur viktigt det är 

att ta in bilderna som skildrar hur den dödes gärning i livet såg ut, samt att man får en bild av hur 

den totala livssituationen var. Det blir också igen ett sätt att påminna de anhöriga om den stora 

gåva som de fått ta emot genom den avlidnes livsgärning som de har fått ta del av, och jag tänker 
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att det också kan fungera som en påminnelse till dem själva att värdera den gåvan som de själva 

fått genom livet. 

Utöver det mänskliga har vi återigen evighetsperspektivet och påminnelsen om att jordelivet 

och dess begränsade tid inte är allt som vi får ta del av. I Guds rike kommer vi att leva ett ljuvligt 

liv från evighet till evighet i sällskap med Gud och alla andra som har uppstått. Båda dessa 

aspekter bär i mina ögon klar influens av det som Luther skapade för snart 600 år sedan. 

(Svenska kyrkan 2006a s. 25-26) 

Själaringning och tacksägelse är i dagens samhälle mindre viktigt än det var förr i tiden som 

antyds i texten, men dessa båda är ytterligare ett tecken på synen på människan som alltid 

varandes en del av ett sammanhang där de verkar och bor. Om jag spekulerar litet fritt kanske det 

kunde funger som litet av en motrörelse mot den ökande individualisering att börja lägga mer 

tyngd vid dessa handlingar för att ge människorna en signal till att betänka livet och 

samhörigheten med medmänniskorna som lever runt oss. Genom att öka känslan av tillhörande 

blir människor troligen mer ansvarstagande gentemot varandra och vi skapar litet bättre 

förutsättningar för ett positivt och närande samhälle där människor stöttar varandra och känner 

ansvar för miljö och social rättvisa. Alla små bidrag som för oss litet närmare varandra tycker jag 

för oss litet närmare Guds eviga himmelrike. (Svenska kyrkan 2006a s. 26) 

Angående platsen för var begravning skall hållas så nämner man här att man avråder från 

andra platser än kyrkor trots att teologiska skäl egentligen saknas, och jag kan spekulera i om 

man ändå kan se några spår av Luthers teologi i detta. Man skulle kunna tänka sig att när man 

ska eskatologiskt knyta an till himmelriket, som vi för all del inte vet hur det ser ut, vill ha en 

miljö som är gjord för att hjälpa oss blockera ut de världsliga problemen. Guds rike och skapelse 

finns förstås överallt, men ordet ska predikas klart och då kan man vilja underlätta för teologin 

att nå ut till de sörjande genom att förse dem med associationer som passar för tillfället. (Svenska 

kyrkan 2006a s. 27-28) 

Att begravning (liksom alla andra gudstjänster) ska vara öppna är ett uttryck för att 

människor ska ha lätt för att känna samhörighet och tillhörighet till den gemenskap som kyrkan 

skall vara. 

Det som beskrivs om prästens roll och hur han ska vara flexibel och trygg i sin roll för att 

människor ska känna sig trygga kan jag se har sitt ursprung i den Lutherska frihetstanken. Att 

man uppmanar till att ingen begravningsbesökare ska behöva oroa sig för hur de agerar är ett sätt 



39 

 

att poängtera att gärningarna inte är viktiga, utan vi som människor ska alltid ha rätten att känna 

att vi duger som vi är. I begravningssituationen ska vårt fokus kunna ligga på vår egen relation 

till Gud som avgörande för hur vi tas emot och inte vad en enskild präst har för åsikter. Här ser 

man synen att ingen människa inklusive präster är högre i rang än någon annan människa och att 

varje människa inklusive präster är en villig tjänare för sina medmänniskor, och i det här fallet 

för att dessa medmänniskor i sin sorg ska kunna känna sig så trygga som möjligt när de är 

påtagligt påminda om jordelivets begränsade tid. Om vi känner att vi kan komma Gud så nära 

som möjligt har vi lättare att tro att evighetens samvaro med Gud också gäller oss. (Svenska 

kyrkan 2006a s. 30-31) 

I inledningen av begravningsgudstjänsten så finns momentet där man nämner att vi 

överlämnar den avlidne i Guds händer. Här har man klart ett moment som harmonierar med 

Luthers eskatologi och med synen att Gud vill ta emot människorna i himmelriket. Synen på vår 

plats i skapelsen och hur vi är betydelsefulla inte bara på jorden utan i evigheten med Gud i 

himmelriket. 

2.5.4 Griftetalets teologi 

 

Ytterligare analys av Luthers verkanshistoria blir att se på pastorala studier av det teologiska 

innehållet i griftetal. Det är ju här som teolgins verkan blir mest direkt för människorna i 

samhället. 

Griftetalet är teologiskt intressant att studera för att det är den del av Svenska kyrkans 

förkunnelse som når ut till överlägset flest åhörare vid sidan av huvudgudstjänsterna om man 

studerar besöksstatistiken för Svenska kyrkan. (Aggedal 2003 s. 4) 

Aggedals studie Griftetal mellan trostolkning och livstydning blir en annan lämplig 

utgångspunkt för att se vidare vilken receptionshistoria Luther kan sägas ha i Svenska kyrkans 

bruk runt begravningen.  

Luther har i sin antropologi som ett av sina teman att varje person har en egen relation till 

Gud, och detta har kommit fram i Aggedals genomgång av det teologiska innehållet i griftetalen 

(Aggedal 2003 s. 87) Det första som han nämner är just hur hur Gud är aktiv i människors liv 

och att han har en personlig relation med människorna. Det var väl en av de stora 

omvälvningarna som Luther stod för när det gäller människosynen att just ge varje människa 
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medel att odla sin egen gudsrelation genom att göra bibel och gudstjänst tillgängliga för breda 

massor på deras egna språk. Detta är klart i linje med att Luther enligt Wingren säger att en 

antropologi som inte tar människans gudsrelation i beaktande är fullständigt meningslös, och de 

griftetal som undersökts verkar ha tagit starkt intryck av detta. Gudsrelationen är personlig, fri 

och ej styrd av andra människors inverkan eller godtycke. 

I vidare beskrivningar av vad en människas liv innehåller så nämns de vardagliga delarna 

med ansvar och sorg, med arbete och glädje. Här kommer frihetens motpol i En kristen 

människas frihet, då ju en människa ska vara varje människas villiga och flitiga tjänare. Man har 

friheten i relationen till Gud, men med detta följer det stora ansvaret att tjäna sin nästa och 

samhället på bästa sätt. Griftetalen ger därför helt väntat utrymme för denna aspekt av att vara 

människa och hur en mänsklig gärning kan kommas ihåg och skildras för de som lever kvar. 

(Aggedal 2003 s. 88) 

 

2.5.5 Exempel från utgivna griftetal 

 

För att ge ytterligare belysa verkan av Luthers teologi skall jag också ta några exempel från 

publicerade griftetal utöver Aggedals studie som jag tycker innehåller klara drag av vad jag anser 

vara typisk Luthersk antropologi och eskatologi.  

Heidi Sydmarks griftetal om bonden Gösta bär som jag läser det av det Lutherska arvet. Det 

är en ganska lång passage om hur Gösta var ansvarsfull, och stoltheten som han kände över sitt 

hårda arbete på gården. Talet nämner också sammanhanget ger klara tecken på att Gösta 

verkligen följde sitt jordiska kall, vilket ju är en viktig del av Luthers antropologi. Människan har 

levt och verkat i ett sammanhang och insatserna med hårt arbete har kommit med människorna 

till glädje. (Widing 1988 s. 122-123) 
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3 Del III 

3.1 Slutdiskussion 

 

Mitt syfte att visa spår av Martin Luthers teologi i Svenska kyrkans begravningsritualer. Som 

jag framfört genom diskussionen bär Svenska kyrkans syn och praktik runt begravningen klara 

influenser från det som Martin Luther etablerade i form av människosyn och runt de eviga 

frågorna. Det är tydligt att mycket av Luthers antropologi och eskatologi har recepierats in i 

Svenska kyrkans begravningsritualer då formuleringar och sakinnehåll i mycket är detsamma i 

Martin Luthers teologi och Svenska kyrkans styr- och bekännelsedokument enligt min tolkning. 

Människans livsvillkor har väsentligen förändrats på många sett sedan Martin Luther var 

verksam men trots detta visar det sig att mycket av det han kom fram till är giltigt och 

användbart för Svenska kyrkan ännu denna dag. 

Vad gäller antropologin är det några punkter som känns särskilt aktuella. 

Människans frihet att själv bestämma över sitt liv är något som jag tycker präglar mycket av 

hur man i styrdokumenten vägleder de som jobbar med att bemöta sörjande människor inom 

Svenska kyrkan. De delar av begravningsbruket som är uppstyrt är så för att det finns goda skäl 

som oftast har mer praktisk än teologisk natur. Allt som gäller musik, utsmyckning, kista är upp 

till de sörjande att utforma så som det bäst speglar deras och den dödes livssituation. 

Man ser det som att kyrkan ska finnas med som ett stöd för att hjälpa människorna att tjäna 

varandra på ett så bra sätt som möjligt, och allas bidrag till samhället och skapelsen är värdefullt. 

Människornas lika värde inför Gud finns med genom processen för hur man tar hand om 

ceremonierna runt döden. 

Synen på himmelriket och människans plats i evigheten med Gud tycker jag också att man 

finner stämma väl överens med vad Luther har sagt. Vi vet naturligtvis inte säkert eller klart hur 

det fysiskt ser ut men vi uppmanas att känna oss trygga i att livet är underbart och fritt från 

bekymmer. Man förmedlar bilden om att den döde kommer till ett bättre ställe och de som lever 

kvar ingjuts också med hoppet om att deras liv har en mening också i evighetens perspektiv. 

Tron är en personlig ensak och hur den ser ut är endast ensak mellan Gud och den enskilde 

människan, och kyrkan förmedlar bara att så länge som vi har en personlig tro och en relation till 

Gud så kommer han att ta emot oss i himmelen. 
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Skrämseltaktik och mörka bilder om syndarnas öde förekommer inte i kyrkans bruk runt 

döden och också detta tycker jag är i linje med Luthers eskatologi som är i min ögon ljus och 

välkomnande för människorna. Den bärande idén för hur vi skall se på döden är att vi skall tänka 

på döden och evigheten med trygghet och tillförsikt. 

Av min studie framgår att Luthers teologi rörande antropologi och eskatologi har i många 

delar recipierats in i Svenska kyrkans begravningsseder och i teologin som förmedlas genom 

griftetal. 

 

3.2 Vidare forskning 

 

Om jag hade haft möjligheten att genomföra flera studier kan jag tänka mig några möjliga 

fortsättningar. 

En fortsättning skulle vara att göra en intervjustudie med präster för att titta närmare på det 

teologiska innehållet i griftetal för att vidare söka belägga Luthers eller eventuella andra 

influenser som recepierats in i Svenska kyrkans aktuella bruk. 

En annan aktuell vinkling vore att studera hur Luthers teologi relaterar till den nya 

utvidgningen av äktenskapet att gälla även för samkönade par, och titta på vilket stöd eller 

motstånd som står att finna här. 

Jag tycker också att det kunde vara intressant att göra motsvarande receptionsstudie som jag 

här har gjort för begravningen tillämpat på dopet inom Svenska kyrkan. Hur har Luthers teologi i 

relevanta delar recipierats när det gäller dopritualerna i Svenska kyrkan är en intressant 

frågeställning. 

 

3.3 Implikationer av studien 

 

Utifrån vad jag finner i min studie tror jag att Svenska kyrkan kan fortsätta att i 

begravningsritualerna knyta an till Luthers antropologi och eskatologi på ett medvetet sätt. När 

jag läser Luther idag slås jag av att hans teologi har kvaliteter som gör att de har goda 

möjligheter att idag men även i framtiden attrahera människorna i Sverige. 
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Individualiseringen som sker i samhället idag kan med hjälp av Luthers antropologi, som 

betonar människans frihet, sättas in i ett meningsfullt sammanhang som jag tror blir både 

trovärdigt och tilltalande för många människor. Eskatologin som Luther framställer den ger 

människan gott hopp om att frälsningen, för varje människas personliga relation till Gud ligger 

till grund för denna frälsning och ingen människa kan ha synpunkter på hur Gudsrelationen skall 

se ut. 

Att även fortsatt basera och förankra begravningspastoralen i Martin Luthers teologiska verk 

framstår för mig som en möjlighet för Svenska kyrkan att behålla förankringen till traditionen 

samtidigt som man framstår som modern och i takt med tiden, då Luthers teologi kan tolkas ha 

kvaliteter som gör dem aktuella för  människor i alla tider även idag när vi närmar oss 

reformationens 500-årsjubileum. 
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