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1. Inledning 
1.1 Introduktion 
"Det är något med synden som lockar”. Så ska en predikant enligt sägnen ha uttryckt sig vi något 

tillfälle. Det är lika mycket humor som allvar i det påståendet. Bland de vanligaste frågor jag får när 

jag säger att jag läser till präst berör synden. Det handlar om min relation till synden såväl som min 

syn på syndande människor utanför kyrkan. Och någonstans där bland frågorna så kommer det: 

Man biktar väl sig som präst? För mig har hela det här segmentet med synd inte varit någon stor 

sak, det är vad det är. Med den grundsynen och engagemanget för frågan så har jag avfärdat bikten 

som något katolskt, tills jag stötte på den i kyrkohandbokens ordning. Någonstans där så fick jag 

erkänna min egen okunskap. För att kunna ta frågorna om såväl synd i allmänhet och biktens roll i 

synnerhet så har jag läst någon kurs kring just bikten som botens sakrament och intresserat mig för 

just synd och skam i olika kursers perifera moment. Därav har det här arbetet också kommit till. För 

att ta den stora mängden ärliga frågor som kommer så vill jag ha ett hyfsat konkret svar att ge.  

Även om det här bara är en kandidatuppsats så finns det tack att rikta. Till att börja med så hade jag 

aldrig kunnat ta del av historien så konkret som jag har fått göra om jag inte fått tillgång till 

kyrkohandböckerna i Bjursås församling. Jag vill säga att mitt arbete har blivit än mer engagerat i 

och med att jag fått befinna mig nära på där och då när jag läser samma handbok som prästen 

använt sig av i sitt arbete med bikt, skriftermål och gudstjänstens syndabekännelser från 1600-talet 

och framåt. Med andra ord ska ett stort tack riktas till Bjursås församling i stort och särskilt till 

kyrkoherde Lennart Pettersson som gett mig förtroendet att hantera dessa historiskt och kulturella 

dyrgripar. Dessutom så måste ett typsikt tack riktas till familjen. Som distansstudent med småbarn 

så är livet sällan möjligt att anpassa för att schemalägga till rutin, särskilt i krock med andra kurser 

som innefattar studier på annat ort samt praktik. Likväl så har min fru ställt upp och gjort detta 

möjligt. Jag är dig evigt tacksam.  

Det här har varit oerhört lärorikt! Att ta mig an Svenska kyrkans bekännelseskrifter har varit oerhört 

nyttigt för mig som blivande präst och att få en insikt i olika tiders tankar kring och förehavanden 

med bikten har varit oerhört givande. Jag hoppas att framtida läsare har lika mycket glädje av det 

här arbetet som jag har haft.  

Andreas Wikblad Bohm 

Borlänge, januari 2020 
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1.2 Problemformulering och syfte 
Vad har bikten för plats i Svenska kyrkan? Det kan ses som den här studiens problemformulering. 

Frågan har uppstått hos mig sedan jag började studera teologi och insåg att bikten, som jag själv 

avfärdat som något katolskt, har en obestämd plats som det tredje sakramentet utifrån 

bekännelseskrifterna. Författarna till Den Augsburgska bekännelsens apologi menar att det är 

tydligt vilka handlingar som är att betrakta som sakrament: 

Sakrament i egentlig mening äro sålunda dopet, Herrens nattvard och avlösningen eller 

botens sakrament. Ty dessa gudstjänsthandlingar äro förordnade av Gud och innehålla 

det löfte om nåd, som i egentlig mening tillhör det nya förbundet.  1

Samtidigt så har Svenska kyrkan som känt bara två sakrament; dopet och nattvarden. Vad hände 

med botens sakrament? Det finns kvar i kyrkohandboken under De kyrkliga handlingarna men dess 

sakramentala värde omtalas inte.  Ett enkelt svar på min först ställda fråga skulle kunna besvaras så 2

enkelt att bikten är en kyrklig handling i Svenska kyrkan men icke ett sakrament att förvalta. Det 

vore dock en genväg och det ger inga intressanta svar. Att istället följa biktens väg från sakrament 

till enbart kyrklig handling skulle ge en förklaring till, och således en förståelse för, biktens roll 

idag.  

Syftet med den här studien är att skapa en sammanställd bild av Svenska kyrkans relation till bikten 

utifrån att lutherska kyrkor har skiftande syn på bikten som antingen det tredje sakramentet eller 

enbart som en kyrklig handling. Utöver att ge en historisk förståelse för biktens roll i Svenska 

kyrkan idag så lägger det också en grund för eventuella vidare studier i ämnet.  

1.3 Frågeställningar 
1) Hur har bikten utvecklats sedan reformationen?    

2) Hur har den allmänna syndabekännelsen utvecklats från tiden för reformationen till vad den är 

idag?  

  

 Lindroth, Hjalmar (red.), Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 6. uppl., Verbum, Stockholm, 2005, sid 2221

 Svenska kyrkan (2018). Kyrkohandbok för Svenska kyrkan: antagen för Svenska kyrkan av 2017 års kyrkomöte. Del 1. 2

[Uppsala]: Svenska kyrkan, sid 16; 200
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1.4 Metod och material 
Att granska ett historiskt fenomen som sträcker sig från 1500-talet till dags dato kräver arbete med 

historisk litteratur på ett eller annat sätt. Det är med andra ord en litteraturstudie som är aktuellt för 

det här arbetet. Vad gäller urval av litteratur så har jag utgått från tre avhandlingar och en studie 

som tematiskt överrensstämmer med mitt eget arbetet, samt kyrkohandböcker från år 1693 fram tills 

den handbok som togs i bruk år 2017 och som idag är den gällande i Svenska kyrkan. Därutöver så 

har jag valt att arbeta med Svenska kyrkans bekännelseskrifter som det fundament det är för 

samfundet. Som komplement till detta så har jag tagit del av bokserien Svensk kyrkohistoria som 

finns i åtta band. Användningen av den senare har dock varit begränsad. Utöver detta så har jag 

slumpmässigt kommit över användbara källor över nätet när jag sökt efter handböcker.   

De tre avhandlingarna och den studie jag har har valt att arbeta med är följande:  

- ”Nattvardsberedelsen i reformationstidens svenska kyrkoliv” av Åke Andrén är den klart äldsta 

av avhandlingarna daterad år 1952. Andrén beskriver skriftermålets och fastans roller i tiden före, 

under och efter reformationen och täcker således en tid från 1200-talet till 1600-talets början med 

ett stort fokus på 1500-talet, de brinnande åren kring reformationen och tiden som följde av 

reformationens befästning och påverkan av det kyrkliga livet. Andrén finns även som referent i 

Ekstrands verk. 

- ”Om allmänt skriftermåhl” av Sixten Ekstrand. Verket i korthet kan beskrivas som en 

redogörelse för det allmänna skriftermålets utveckling ur ett finskt perspektiv. Det täcker av 

förklarliga skäl även Svenska förhållanden en bit in i historien. 

- ”Skriftermål som nattvardsberedelse” av Lars Eckerdal är också en doktorsavhandling och riktar 

sig mot det allmänna skriftermålet under åren 1811-1942. Sägas bör att Eckerdal är refererad.  

- ”Skriftertalet i funktion” av Bo Johanneryd redogör för ett halvt sekel av skriftertal, åren 

1933-1983. Detta är en doktorsavhandling som syftar till att bidra till en förståelse för tidens 

förkunnande i gudstjänstens liturgi. 

Handböckerna som jag har använt mig av har jag fått tillgång till via Bjursås församlings arkiv. 

Handböckerna visar på vad som konkret gällde i den tid var bok var aktuell och visar på en absolut 

skriftlig källa till hur biktens innehåll förvaltas och hur det i praktiken ska utföras.  
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1.5 Begreppsförklaring 
I det här arbetet förekommer facktermer av sådan slag att de kan behöva en förklaring för den som 

inte är insatt i kyrklig terminologi. Här följer en kortare begreppsförklaring för att underlätta för 

läsaren.  

Absolution (även avlösning) Absolutionen har olika karaktär i den romerskt katolska och den 

lutherska kyrkan. Det menas att en präst inom den lutherska kyrkan försäkrar konfidenten om att 

Gud förlåter dennes synd medan en präst in om den romerskt katolska kyrkan själv lösgör 

konfidenten från sin skuld.  3

Augsburgska bekännelsen Detta är en skrift skriven i tysk kontext menad att ”bekänna och skydda 

den lära och det kyrkoskick”  som Luther lagt grunden till. Det som föreligger texten är en konflikt 4

mellan den reformerade rörelsen som kommer att utgöra den protestantiska kyrkan och den 

romerskt katolska kyrkan som reagerar mot reformationen.  

Bikt (även botens sakrament)  Bikten är menad som ett enskilt moment där konfidenten erkänner 

sina synder inför en präst som ger konfidenten syndernas förlåtelse. Detta villkoras med att 

konfidenten ångrar sin synd. I den romerskt katolska kyrkans tradition inrymmer bikten en 

botgöring som prästen ger konfidenten.  5

  

Bot Ett moment kopplat till bikten som var menat för att kunna återuppta den biktande i kyrkans 

gemenskap. Boten har haft en hård framtoning då de haft en prägel av straff vilket under medeltiden 

kunde mildras med avlater, dvs en betalning till kyrkan. Botgöringen är dock mildare idag.   6

Konkordieboken Konkordieboken består av en samling texter sammanställda av tyska reformatorer 

för att formulera ett Lutherskt idéprogram. De samlade texterna består av ett flertal olika texter i 

form av uttryckliga tros- och tillhörighetsbekännlser, tolkningar och läror. I dessa texter innefattas 

 Beskow, Per (1999). Teologiskt lexikon. Nora: Nya Doxa, sid 103

 Lindroth (red.) (2005), sid 174

 Beskow (1999), sid 345

 Beskow (1999), sid 266
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den bland annat den Augsburgska bekännelsen, de Schmalkaldiska artiklarna samt Luthers lilla och 

stora katekes.  7

Liturgi Liturgi innefattar en gudstjänsttradition likväl som en överrenskommen och konkret ordning 

för gudstjänst (inom ett visst samfund).  Detta kan förstås som utformningen av gudstjänsten 8

moment.  

Luthers katekeser Förklarande texter av Luther som är menade att verka för att göra kristen tro 

begriplig för envar, såväl lekmän som präster. Texterna är till viss del hämtade ur Luthers egna 

predikningar i ämnen som tas upp i katekeserna.   9

Sakrament  Augustinus beskriver dessa heliga handlingar med att det är saker som inte går att se. 

Det är osynliga tecken som ger en osynlig nåd som svar. Antalet sakrament skiljer sig mellan olika 

kyrkors traditioner. I Svenska kyrkan, som reformatorisk kyrka, förvaltas dopet och nattvarden som 

sakrament. Inom den romerskt katolska kyrkan förvaltar man utöver dessa också fem andra 

sakrament: konfirmationen (en bekräftelse på barndopet), boten (bikten), äktenskapet, vigningen till 

präst samt de sjukas smörjelse (den sista smörjelsen).  10

Skriftermål  (även skriftemål) Den svenska versionen av bikten från reformationen fram till slutet 

av 1900-talet. Genom 1986 års handbok så fick bikten åter sitt ursprungliga epitet samtidigt som 

den kollektiva versionen av skriftermålet infördes gudstjänsten under begreppet beredelsen.  11

Sedan införandet av 2017 års handbok så finns inte begreppet beredelse kvar. Numer ligger 

syndabekännelsen, förlåtelsen och tackbönen tillsammans med andra kortare moment i vad som i 

kyrkohandboken kallas Samling .  12

 Lindroth (red.) (2005), sid 107

 Beskow (1999), sid 14f8

 Lindroth (red) (2005), sid 259

 Beskow (1999), sid 157f10

 Beskow (1999), sid 16311

 Svenska kyrkan (2018), sid 2012
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Svenska kyrkans bekännelseskrifter (även bekännelseskrifterna) Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter består av Konkordieboken samt Uppsala mötes beslut.  

2. Tidigare forskning 
Ekstrand redogör i sitt verk för en del tidigare forskning som är av intresse, vilken han själv har 

tagit i beaktande i sitt arbete. Det Ekstrand lyfter som särskiljer det egna arbetet från övriga är 

avsikten.  

Avsikten med undersökningen är att belysa det allmänna skriftermålet ur ett 
trefaldigt perspektiv. Ansatsen är liturgihistoriskt, homiletisk och pastoral. Genom 
detta grepp avser framställningen att bidra till en ökad förståelse för olika 
synpunkter som anlagts på det allmänna skriftermålet, samtidigt som det allmänna 
skriftermålets utveckling, karaktär och funktion inom ramen för vår gudstjänst 
belyses.   13

Avsikten, även om jag skulle själv vilja säga ambitionen, med Ekstrands arbete ligger i linje med 

det jag själv vill presentera utifrån min egen litteraturgenomgång. Det som skiljer utöver fokuset på 

allmänt skriftermål och inte det enskilda, bikten, är betoningen på homiletik. Mitt syfte är att skapa 

en liturgisk och pastoral förståelse för biktens roll i Svenska kyrkan som luthersk kyrka utifrån ett 

historiskt perspektiv. Det finns således klara skillnader redan i avsikten mellan det jag har lagt fram 

och det Ekstrand tänkt sig att presentera. Detta utan att nämna skillnaden i den senare delen av 

historien där Ekstrands fokus varit knutet till den finska evangelisk lutherska kyrkan då mitt eget 

fokus varit (kvar) i Svenska kyrkan. Relevansen att ändå till viss del utgå från Ekstrand står sig 

utifrån detta. Ekstrand gör tydligt i skrift det som varit i min tanke inför val av ämne:  

Det enskilda skriftermålets ställning som nattvardsförberedande akt undergrävs 
kontinuerligt från och med 1500-talets senare del. Dels genom den praxis som 
utbildas i församlingarna, dels genom de kyrkoordningsförslag som utarbetats 
under 1600-talet går utvecklingen i riktning mot ett allmänt skriftermål, vilket 
samtidigt övertar det enskilda skriftermålets roll som nattvardsförberedelse för 
församlingsmedlemmarna.  14

 Ekstrand, Sixten. (2005), "Om allmänt skriftermåhl": en liturgihistorisk studie av det allmänna skriftermålet. Åbo: 13

[Åbo akademi], sid 13

 Ekstrand (2005), sid 13f14
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Förståelsen för beredelsen, det tidigare skriftertalet, tycks nu vara att ena flocken inför 

gudstjänstfirande. Vi-känslan i kollektivet sätts innan den allmänna syndabekännelsen tar vid och en 

gemensam nattvardsgång tar plats. Den själavårdande aspekten får här en annan dimension än den 

skriftermålet som helhet är menad att ha utifrån bekännelseskrifterna, vilka jag återkommer till 

behandla i min analys.  

Påtagligt i Andréns avhandling gällande de nattvardsförberedande momenten i den svenska kyrkan i 

samband med reformationen är Andréns förståelse för Luthers bikt- och nattvardssyn. Centralt i det 

temat är att nattvarden oberoende av bikten står sig som förlåtande moment gentemot bikten.  

Därför behövde människan icke i förväg skaffa sig en viss dispositio animi, på 
grund av vilken förlåtelsen sedan kunde meddelas och människan renad vara 
värdig att mottaga nattvarden. Det var icke för de redan mätta, som nattvarden 
dukades utan för dom som hungrade och törstade efter rättfärdighet, efter 
syndernas förlåtelse.   15

Andrén förklarar och underbygger sitt påstående väl med kopplingar till texter av Luther. Också 

bikten utvecklar Andrén väl i ett perspektiv av såväl bekännande som själavårdande, vilket jag 

återkommer till senare i mitt arbete. Oavsett så tydliggör Andrén Luthers relation till såväl bikt och 

nattvard samt biktens och nattvardens relation till varandra, vilket har varit viktigt i det arbete jag 

nu har gjort och presenterar. Därav presenterar jag inte Andréns verk något närmare här då jag 

återkommer till detta som betydande och vägledande under analys och diskussion.  

Eckerdal gör likt övriga forskare forskare i arbetets behandlade verk klart kring relationen mellan 

skriftermål och nattvard. Till skillnad från övriga så är det just här Eckerdals fokus ligger: 

Skriftemål som nattvardsförberedelse. Eckerdal behandlar frågans utveckling under 1800- och 

1900-talet i relation till begrepp och tidsepoker av enhetskyrkans och folkkyrkans tid.  I slutet av 16

avhandlingens svenska del behandlar Eckerdal nattvardssjälavårdens ställning i den samtida 

gudstjänsten. Begreppen kommer att behandlas senare i arbetet men kan förstås som att nattvarden 

 Andrén, Åke (1952). Nattvardsberedelsen i reformationstidens svenska kyrkoliv: skriftermål och fasta. Diss Lund : 15

Univ., sid 32f

 Eckerdal, Lars (1970). Skriftermål som nattvardsberedelse: allmänt skriftermål i svenska kyrkans gudstjänstliv från 16

1811 års till 1924 års kyrkohandbok [Berichte als Abendmahlsvorbereitung]. Diss. Lund : Univ., sid 8
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har en själavårdande aspekt hos individen och att nattvardsbordet ska betonas som en rättighet 

likväl som ett behov hos den kristne individen.  

Detta är emellertid ännu en öppen fråga, hur formerna för ”nattvardssjälavården” 
kommer att gestaltas. Så mycket är dock tydligt, att utvecklingen lett från frivilligt 
till allmänt skriftermålsdeltagande i svenska kyrkans nuvarande gudstjänstliv.  17

Det görs tydligt att Svenska kyrkans relation till gudstjänstens liturgi påverkas av såväl pastorala, 

teologiska och traditionella motiv. Vilket ben ska kyrkan stå på? Det är en fråga som tycks 

bestående över tid i den svenska kyrkohistorien från reformationen till idag. Utvecklingen går inte 

heller mot reformationens ställningstaganden i frågan utan snarare ifrån desamma. Mer om detta i 

de tidiga styckena i det här arbetets analys.  

Johanneryd pekar på att det under 1980-talet förekom diskussioner i kyrkliga sammanhang rörande 

såväl bikten ur dess själavårdande karaktär ställt i relation till psykoterapi.  Samtidens intresse för 18

själavård och skriftermål ledde till utveckling av såväl det förlåtande gudstjänstmomentet som nya 

typer av gudstjänster. En intressant tolkning som Johanneryd gör av sin undersökning är att det i 

gudstjänstens skriftertal, beredelseorden, finns en attityd som visar på två spår: antingen så pratar 

prästen om den själavårdande aspekten i absolutionen eller så pratar prästen om relationen mellan 

förlåtelse och nattvard. När den själavårdande aspekten får större fokus så utmanar detta den 

etablerade relationen mellan skriftermål och nattvard. Här finns ett drag av självrannsakan som 

Johanneryd menar pekar på skriftermålets särskilda egenvärde istället för att vara ett 

nattvardsförberedande moment som det framställs som i det andra spåret. Färgad av sin tid i någon 

mening så tycks detta spår ta en starkare position i det svenskkyrkliga gudstjänstlivet under 1980-

talet. Det Johanneryd säger får också stöd i det förslag inför 1986 års kyrkohandbok som jag 

kommer att behandla senare. Det fanns ett uttalat behov av en förnyad biktordning och den 

själavårdande aspekten är i den efterfrågan central. Ett konkret svar på det behovet tycks dock 

utebli, då samma ordning för bikten fortfarande används. Själv understryker Johanneryd vad som 

kan ses som en själavårdseffekt på såväl individ- som gruppnivå när det kommer till gudstjänsten. 

Tendensen är att det förekommer ett tydligt fokus på gemenskap i den moderna gudstjänstens 

beredelseord. Såhär tolkar Johanneryd själv sin iaktagelse:  

 Eckerdal (1970), sid 40117

 Johanneryd, Bo (1994). Skriftetalet i funktion: skriftermålsförkunnelsens form och uppgift i Svenska kyrkans 18

gudstjänst 1933-1983. Diss. Lund : Univ., sid 180f
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Detta kan ses i kontrast till individcentreringen i det alltmer omfattande 
allmänreligiösa inslaget i samhället. Vidare torde en förstärkning av gemenskapen 
kunna betraktas ur det perspektiv som är den minskade kyrksamhetens: när 
gudstjänstdeltagarna blir färre och utgör en liten minoritet i förhållande till de 
ovana kyrkobesökarna, ökar behovet av gemensam identitet och vi-känsla.  19

3. Bakgrund 
3.1 Före reformationen - kristendomens grund och en insikt i de katolska förhållandena 
Inledningsvis så finns ett värde i att förstå vilken roll bikten spelade i Sverige före den svenska 

reformationens grepp om såväl sakramentsförståelsen som kyrkan i stort. För att ge arbetets 

ursprung vad gäller tid och rum rättvisa samt detsamma för arbetes fokuserade tidsrymd så krävs en 

kort redogörelse för den kristna kyrkans ursprungliga värden av bikt, bot och avlösning.  

I fornkyrkan, den ursprungliga kyrkan som uppstod i och med Jesu egna efterföljare och deras 

mission under det första århundradet, fanns en förståelse för nattvarden som det förlåtande 

momentet.  Andrén förklarar att denna syn på förlåtelse och nattvard är kopplat till självaste 20

instiftelseorden som är hämtade ur evangelietexterna. 

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt 
sina lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, 
och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta 
är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.”  21

Någonstans här, tidigt i historien, så börjar det pratas om en absolution med egen bekännelse för att 

dödssynder ska förlåtas. Det är först under 700-talet, berättar Andrén, som den allmänna regeln om 

enskild syndabekännelse uppstår.  Det här sker i klostren och det är fortfarande långt kvar till det 22

att vi kan känna igen bikten såsom den är föreskriven i en svenskkyrkliga tradition idag. Även om 

det handlar om ett erkännande av synd så är själva momentet av förlåtelse något annat än uttalade 

ord. Förlåtelsen uppnås genom en botgörande handling. I ett senare skede kom detta att spridas i en 

 Johanneryd (1994), sid 18619

 Andrén (1952), sid 320

 Matt 26:26-2821
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mer allmänt utbredd form samtidigt som prästen i mässan börjar be för deltagarnas synders 

förlåtelse i sin predikan.  Vid den här tiden är det inte heller viktigt att det är en präst som tar emot 23

bekännelsen, det kan vara envar och måste inte heller vara en praktiserande, troende eller ens 

tillhörande kristen. Det är inte förrän i början på 1200-talet som biktens sakrament tar plats.  Nu är 24

synderna menade att bekännas av envar inför präst som nattvardsförberedande moment. Vid fjärde 

Lateransynoden bestäms också att man som kristen bör gå i bikt en gång per år.  Detta betyder att 25

bikten inte är menat enbart som nattvardsförberedande utan som ett moment i sig själv. Vidare så 

växer biktens betydelse som nattvardsförberedande funktion. År 1352 får prästen till ansvar för att 

se till att nattvardens gåvor inte delas ut till den som inte är biktad.  Det blir därför inte tillåtet att 26

dela ut nattvard till utomsocknes. Nattvarden blir på så sätt församlingens angelägenhet och det kan 

förstås att kopplingen mellan församlingsbon och prästen som biktfader blir stärkt.  

Rent praktiskt så är det lätt att föreställa sig biktstolar av så kallad sluten modell placerade i kyrkan. 

Med det menas den modell av biktstol som oftast ses i filmer, en form av snidad låda där präst och 

konfident kan gå in i varsin dörr och föra ett samtal om konfidentens synder genom någon form av 

nät eller galler som skymmer sikten mellan de båda. Det är dock inte riktigt så det ser ut i den 

svenska modellen. Beskow förklarar att denna typ av biktstol inte finns i den svenska medeltida 

kyrkan.  Det handlar istället om att prästen möter konfidenten i en särskild bänk eller nisch  som i 27 28

de flesta fall var placerade i koret. Konfidenten fick där knäböja inför prästen som lyssnade, 

tilldelade en botgöring och delgav konfidenten absolution, det vill säga avlösning eller förlåtelse. 

Det är av akustiska skäl lätt att tänka sig att bikten delgavs fler än prästen då medeltida kyrkor är 

byggda så att ljudet lätt ska transporteras från koret och ut i kyrksalen.  

  

 Andrén (1952), sid 8f23

 Andrén (1952), sid 10f 24

 Ekstrand (2005), sid1825

 Ekstrand (2005), sid1726

 Beskow, Per, Gudstjänstliv i en medeltida kyrkan (artikel), hämtad ur Tegborg, Lennart, Pernler, Sven-Erik & Piltz, 27

Anders (red.) (1999). Sveriges kyrkohistoria 2 Hög- och senmedeltid. Stockholm: Verbum i samarbete med Svenska 
kyrkans forskningsråd, 240

 Nisch är det här fallet menat som en form av form av urholkning i en vägg. 28
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3.2 Luther, teserna och sakramentssynen - början på en ny kyrklig tradition 
När Luther spikar upp sina första teser på kyrkporten i Wittenberg år 1517 så påbörjar han också 

den resa som bikten gör i kyrkliga handböcker i den senare reformerade kyrkan. Även om Luthers 

teser är menade som en reaktion till avlaten så sätts även bikten i gungning redan i inledningen: 

1. När vår Herre och mästare Jesus Kristus sade ”Gör bättring, osv”, ville han att 
den troendes hela liv skulle bestå av bättring. 
2. Detta ord kan inte tolkas som om det syftade på den sakramentala boten (dvs 
bikten och gottgörelsen som förrättas genom prästämbetet).  29

Samtidigt som det är lätt att förstå det som att Luther indirekt nämner bikten som sekundär så är det 

viktigt att förstå vad som är i fokus i den här texten. Att den troendes hela liv skulle bestå av 

bättring handlar att inte be om ursäkt för något man tänker sig göra igen. Eller i alla fall inte har för 

avsikt att inte göra igen. Det är också viktigt att påminna oss om sammanhanget. Luther vänder sig 

mot påvens betalda avlater som en väg rakt in i himmelen. Hur dessa avlater bryter mot vad som är 

värdsligt och himmelskt, påvligt och gudomligt, är det genomgående temat för Luthers teser. Det 

visas här på en diskrepans mellan dessa. Inte minst menar Luther på att förlåtelsen är gratis för den 

som visar på verklig ånger och att det inte är kristligt att predika förlåtelse för de som köper 

avlatsbrev utan ånger.   30

En viktig sak att understryka är hur Luther redan i teserna understryker förlåtelsen som något som 

ska vara tillgängligt för den troende och ångrande kristne. Luther relaterar till den så kallade 

nycklamakten som enligt evangelieberättelserna och traditionen är given kyrkan genom apostlarna. 

Det kommer ur att när Jesus enligt evangeliet har uppstått andats på lärjungarna och förklarar att om 

de förlåter någon dennes synder så ska de synderna vara förlåtna men om de binder någon vid 

dennes synder så kommer den människan att vara bunden till sina synder.  Det finns alltså ett 31

uppdrag i att förlåta synder som landar på de första kristna som senare går ut, bygger församlingar 

och lämnar uppdraget vidare. Denna makt att förlåta synder tillskrivs prästerskapet och i Luthers 

 Luther2017 (hemsida) Luthers 95 teser på svenska. http://luther2017.se/?page_id=66 Hämtad 2019-10-28, nr 1-229
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teser så understryks detta moment av förlåtelse mer som en rättighet ur församlingsmedlemmens 

perspektiv än just en makt ur prästens perspektiv.   32

Går det att få någon förståelse för Luthers sakramentala syn på bikten redan här? Med tanke på att 

teserna är menade att ifrågasätta rådande ordning, så ja, då Luther inte ifrågasätter biktens 

betydelse. Det finns inget som säger att Luther vid den här tiden skulle frångå den romerskt 

katolska uppfattningen om bikten som botens sakrament. Det finns även andra texter signerade 

Luther som gör bikten relevant för en protestantisk kyrka. Detta kommer dock behandlas vidare i 

analysen.  

3.2 Bekännelseskrifterna - fundamentet för Svenska kyrkans lära 
När riksdagen i Västerås år 1527 beslutar att bli en del av den reformerade och lutherska kyrkan så 

sker det inte i en handvändning. Det är först vid Uppsala möte år 1593, över 60 år senare som 

kyrkomötet tar beslut att anta den Augsburgska bekännelsen och de tre trosbekännelserna.  Det ska 33

ta ytterligare 70 år innan riksdagen tar beslut om att anta hela den tyska sammanställda 

Konkordieboken till bekännelseskrifter och därefter ytterligare ett tio tal år innan den kan ses som 

vedertagen i den svenska statskyrkan. Att anta den Augsburgska bekännelsen kan likväl förstås som 

ett stort beslut av stor betydelse för Svenska kyrkan. Efter decennier av oenighet så tas ett 

gemensamt beslut där Sverige menas gemensamt enas som ett ortodoxt lutherskt samfund.  ”Nu är 34

Sverige blivet en man, och alla hava vi en Herre och en Gud” ska Nicolaus Olai som ordförande för 

mötet ha utropat när beslutet var taget.  Därtill kan fogas att mötet beslutade att de som uppenbart 35

fortfarande ställde sig under påven skulle utvisas ur landet och att blivande lärare och präster var 

tvingade till att ge löfte om att följa den Augsburgska bekännelsen. Den lutherska läran är från 

denna stund prästernas och kyrkans bekännelse och det är en gemensam sak att låta sig ledas av sina 

sina bekännelseskrifter. Det är med andra ord ett resolut beslut som ger kraft åt den lära som de 

antagna texterna delger. När beslutet om Konkordieboken antas år 1663 tillsammans med tillägget 

om beslutet från Uppsala möte så kommer på obestämd framtid vara den oförändrade grunden för 

Svenska kyrkans bekännelse än idag. Detta gör att svaret på biktens ställning i detta lutherska 
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samfund torde gå att utläsas ur bekännelseskrifterna. Det visar sig dock vara en mer komplex fråga 

än så.  

Konkordieboken inleds med de tre huvudsymbola, eller de trosbekännelser som används i den 

kristna kyrkan. Dessa lägger en grund för vad kristen tro är utifrån ett lutherskt perspektiv. 

Syndernas förlåtelse omnämns som trosföreställning men hur denna kommer till den enskilde är 

svårare att utröna. I den nicaenska så läses det att man emot syndernas förlåtelse genom dopet: ”Jag 

bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den 

tillkommande världens liv.”  Här går att förstå att dopet är kopplat till syndernas förlåtelse. I övrigt 36

så redogör bekännelserna för själva orsaken till syndernas förlåtelse. Exempelvis kan det läsas i den 

athanasianska trosbekännelsen att ”en enda Kristus, vilken har lidit för vår frälsnings skull, nedstigit 

till dödsriket, uppstått ifrån de döda…”.  Det säger dock inget om vad den enskilde kristne behöver 37

genomgå för att ta emot förlåtelsen. Om den kristne behöver genomgå något alls?  

Efter trosbekännelserna så kommer Den Augsburgska bekännelsen. Här finns två artiklar som är 

särskilt intressanta i för det här arbetets ämne: XI. Om bikten och XII Om boten. 

Om bikten lära de, att den enskilda avlösningen bör bibehållas i kyrkorna, ehuru i 
bikten uppräknandet av alla synder icke är nödvändigt. Ty detta är omöjligt, såsom 
det står i psalmen: Vem märker själv huru ofta han felar *etc.*.”  38

Bikten bör bibehållas. Det här kan förstås som en attitydförändring till bikten. Det står ingenting om 

skall eller en på annat sätt tvingande eller obligatoriskt inställning till biktens praktiserande. Vi kan 

alltså konstatera att bikten nu går från ett tvång i att prästen skall tillse att den som deltar i 

nattvardsgången är biktad till ett uppmanande i och med att kyrkorna bör bibehålla bikten i och med 

antagandet av Den Augsburgska bekännelsen. Men som tidigare nämnt: frågan är komplex. För 

samtidigt som detta bör tar plats i texten om bikten så är texten om boten desto mer rak och tydlig 

vad gäller behovet av avlösning:  

 Lindroth (red.) (2005), sid 4836

 Lindroth (red.) (2006), sid 4937

 Lindroth (red.) (2005), sid 6038
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Om boten lära de, att syndernas förlåtelse av dem, som efter dopet fallit i synd, kan 
vinnas, närhelst de omvända sig, och att kyrkan bör meddela avlösning åt dem, 
som på detta sätt vända åter för att göra bot. […] Vidare fördömas novatianerna, 
som icke ville avlösa dem, som fallit när de efter dopet återvände för att göra bot.  39

Återigen så stöter vi på bör i texten men nu möts det senare upp av en fördömelse om det är så att 

någon vägrar avlösning av de som återvänder för att göra bot. Vidare kan läsas om bikten än mer 

utförligt längre fram i Den Augsburgska bekännelsen. Här sägs att nattvarden inte brukar delas ut 

annat än till den som såväl förhörts och fått förlåtelse genom bikt . Hur detta ska tolkas och förstås 40

är oklart. Samtidigt som vi har förståelse för den romerskt katolska kyrkans tradition av bikt inför 

nattvard så finns en tanke om vad som är brukligt men ger det utrymme för undantag? Under den 

kristna kyrkans historia så är det inte mer än under 200 år som traditionen krävt av prästen att tillse 

att den som ämnar ta emot nattvardens gåvor är förlåten och kunnig kring sakramentet. Vad är 

egentligen författarnas intention med detta språkbruk?  

Då våra kyrkor icke avvika från den allmänneliga kyrkan i fråga om någon 
trosartikel, utan blott avlägsnat några få missbruk, som uppkommit senare och 
insmugit sig på grund av olika tiders missgrepp i strid mot de gamla 
kyrkoordningarnas mening bedja vi, att Eders kejserliga Majestät i nåder ville höra, 
både vad som blivit ändrat och skälen till att folket icke tvingas att mot sitt samvete 
bibehålla dessa missbruk.  41

I ett övergripande perspektiv gällande Den Augsburgska bekännelsen finns alltså inte en 

motsättning till de katolska trosartiklarna i stort. Däremot har författarna intentionen att skala bort 

det som felaktigt lagts till artiklarna genom historien. Det är med den förförståelsen vi får läsa Den 

Augsburgska bekännelsen och den del kallad Artiklar, i vilka uppräknas missbruk, som avskaffats, 

där just denna del om bikten är underordnad. Samtidigt ska sägas att författarna gör tydligt att 

”Bikten är icke avskaffad i våra kyrkor” . Det beskrivs och poängteras noggrant att bikten finns för 42

att lätta samvetet och få förlåtelse. Författarna understryker outtalat problematiken med såväl avlat 

som botgöring då absolutionen fått fel fokus. Det görs återigen tydligt att det finns en avsaknad av 
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 Lindroth (red.) (2005), sid 7340
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”tron och Kristi förtjänst och trons rättfärdighet”  i den rådande katolska traditionen, vilket 43

författarna vänder sig emot. De ger samma kritik kring mässan och menar att även den är för att 

”trösta det förskräckta samvetet”.  Genomgående görs tydligt vad som redan nämnts: 44

rättfärdigheten ligger i tron och inte handlingen. Det är genom tron som förlåtelsen kommer, så 

även i nattvarden. Men om förlåtelsen kommer till den kristne i nattvarden, blir det då inte två 

absolutioner på varandra med någon slags förberedande skrift? Likt det fornkyrkliga tänkandet så 

kanske inte den uttalade bekännelsen behövs? Räcker det inte med att be Herrens bön  och motta 45

syndernas förlåtelse i nattvarden? Luther förklarar just i sin stora katekes, som också inryms i 

bekännelseskrifterna, att nattvardsgången för den kristne är menad att genom mottagandet av denna 

skatt så får den kristna också ta mot syndernas förlåtelse.   46

Oavsett tolkning av biktens skall eller bör så finns dock en tydlig utgångspunkt att sakramenten är 

tre i den lutherska kyrkan: dopet, nattvarden och bikten. I reformationen så menar man att det är 

enbart dessa tre handlingar som är förordnade av Gud, som ger löfte om nåd och som inryms i det 

nya förbundet.  Det sakramentala värdet är utifrån denna text orubbligt och det är med den 47

utgångspunkten vi får se vidare på den historiska utvecklingen - från sakrament till kyrklig 

handling.  

4. Analys 
Reformationen i Sverige inleds som bekant vid riksdagen i Västerås där det beslutas att landet ska 

följa den lutherska läran. Vägen fram till att Sverige tar sig an den Augsburgska bekännelsen vid 

Uppsala möte är brokig och det är olika viljor som styr och leder i kyrkans omstöpning. Därefter 

kommer bikten att ta sig nya former under fem sekel. Vad är det som ligger bakom förändringarna 

och hur sker utvecklingen?  

 Lindroth (red.) (2005), sid 7243

 Lindroth (red.) (2005), sid 7244

 Bönen innefattar orden ”Och förlåt oss våra synder, så som vi har förlåtit dem som stor i skuld till oss”, vilket kan 45

förstås som en syndabekännelse i sig.

 Lindroth (red.) (2005), sid 48646

 Lindroth (red.) (2005), sid 22247
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4.1 Det första århundradet och en svenska reformationens vagga - bikten i gungning 
År 1531 instiftar Olavus Petri det allmänna skriftermålet som nattvardsförberedande moment 

istället för det enskilda skriftermålet, det vill säga bikten.  Även om denna ordning tas i en svensk 48

kontext så bör vi ta i beaktning att Confessio Augustana, Den Augsburgska bekännelsen, redan 

antagits i Tyskland och dessförinnan förarbetets inom de akademiska kretsarna där Olaus Petri torde 

ha kontakter som tidigare student i Wittenberg. Särskilt intressant blir Petris hållning utifrån att han 

varit student till självaste Luther som enligt allt att döma ville ha kvar bikten och förklarade den 

som nödvändig. Luther uttrycker i sin stora katekes, skriven år 1529, att botens sakrament är en väg 

tillbaka till dopen.  Med detta menar Luther att dopet är som ett skepp men för faller man av det 49

skeppet så är bikten vägen tillbaka till skeppet. Petri gör därmed ett avsteg från reformationens 

samtida hållning. Den här tidiga och tvära förändringen av bikten, som fram tills nu varit ett enskilt 

samtal till en kollektiv läsning, kan anses radikalt. Det enskilda samtalet där individen får möjlighet 

att lätta på sitt hjärta ger en annan möjlighet till individuellt uttryck än den kollektiva massläsningen 

av syndabekännelsen. En kritisk röst på 2000-talet skulle kunna uttrycka det med gångbara 

ekonomiskt präglade termer och förklara utvecklingen från kvalitativ till kvantitativ. Även om 

historien kommer att föra oss tillbaka till det enskilda skriftermålet under en tid så är det möjligt att 

se en koppling mellan den kvalitativa och kvantitativa inställningen längre fram, inte minst med 

dagens mått.  

Vad ligger bakom denna kvantitativa hållning till syndabekännelsen och absolutionen? Främst kan 

detta ses som en praktisk funktion. Andelen mässor där allmänheten får del av gåvorna ökar 

nämligen från reformationens början till dags dato. Dels kan nämnas att nattvardsfirandet i den 

romerskt katolska kyrkan kunde vara en angelägenhet enbart för de prästvigda medan 

församlingens funktion var som åskådare. När reformatorerna fördömer dessa privatmässor  så gör 50

det att fler gudstjänster med nattvardsgång firas då nattvardsbordet i större utsträckning öppnas upp 

för församlingsborna. Författarna till den Augsburgska bekännelsen är tydliga med sin hållning 

inför nattvarden som ett för församlingen allmänt intresse: 

 Ekstrand (2005), sid1948
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Då mässan är ett sådant meddelande av sakramentet, bibehålles hos oss en enda 
allmän mässa alla helgdagar och även andra dagar, om några då vilja gå till 
nattvarden varvid den utdelas åt dem, som önskar få den.  51

Med detta så kan också konstatera att antalet mässor ökar. Från att församlingsborna kunnat delta i 

nattvardsgången en gång om året så ska det nu firas mässa varje helgdag men det öppnar också upp 

för andra dagar. Det här kommer att trappas upp under 1800-talet då mässfirandet blir allt vanligare. 

Bexell delger att 60-70% av de som var nattvardsberättigade i slutet av 1860-talets slut tog emot 

nattvardens gåvor minst en gång varje år.  Det är utifrån detta tänkbart att prästens arbetsbörda 52

med enskilda bikter inför varje nattvardsgång skulle vara ohanterlig i ett sammanhang där prästen 

skötte allt från övriga kyrkliga handlingar till den mer statligt och byråkratiskt präglade 

folkbokföringen. Den kvantitativa hållningen är därav begriplig sett till historiens utveckling.  

Tio år efter Petris införande av det allmänna skriftermålet som nattvardsförberedande moment 

återgår kyrkan dock till sitt tidigare bruk. År 1541 tas beslut om att återinföra enskilt skriftermål för 

den som vill ta emot nattvarden i sin församling.  Det tycks trots allt vara en klart luthersk hållning 53

att koppla samman bikten med nattvarden. Andrén påpekar att detta också är klart för Olavus Petri 

men att denne, likt flera av reformatorerna, frångår den lutherska förståelsen för biktens relation till 

nattvard rollen att lindra samvetet för den som bär på allt för stor skuld av synd.  Den nya 54

ordningen återstår tills år 1571 då den kyrkoordning inrättas som tillskrivs Olavus Petris bror, tillika 

den svenska kyrkans ärkebiskop, Laurentius Petri. Nu införs vad som kallas hemligt och uppenbart 

skriftermål . Detta inrymmer såväl en allmän syndabekännelse som en enskild. Den som begått en 55

allvarligare synd ska utifrån detta bekänna sin synd inför församlingen. Detta går som bekant emot 

vad de tyska reformatorerna menar: det är inte nödvändigt att räkna upp sina synder för sin 

biktfader, en människa har ändå inte koll på alla sina synder. Varför väljer då att kyrkan att 

uppmana, för att inte säga tvinga, den biktande till ett så kallat uppenbart skriftermål? Det är möjligt 

att se detta som en respons de anklagelser som kung Gustaf Vasa riktat mot prästerskapet genom 

Olavus Petri och Laurentius Andreae. Kungen menade att dessa två i rollen som biktfäder skulle ha 
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tagit emot information kring en konspiration riktad mot kungen utan att ha delgivit honom detta.  I 56

och med en uppmaning om ett uppenbart skriftermål för allvarligare synder så kunde botgörande 

präst därmed friskriva sig från från någon form av hemlighetsmakeri mot kungen. Samtidigt finns 

det en viss koppling till Luther i denna företeelse för den som tillåter sig tolka fritt. Luther menar 

nämligen att det finns tre slag av bikt; bekännelsen inför Gud, bekännelsen inför den som man 

syndat mot och bekännelsen inför en präst som kan förmedla Guds förlåtelse.  En allvarlig synd 57

riktad mot församlingen i stort eller delar av församlingen kan därigenom rättfärdigas om denna 

erkännes inför församlingen. Meningen är då att den som utsatts för den biktandes syndfulla 

handling själv ska be till Gud för syndarens förlåtelse. Detta finns dock inte omnämnt i Laurentius 

Petris kyrkoordning och skillnaden i sak är såpass stor att det är att tas för osannolikt att det finns en 

koppling mellan den lutherska och den laurentiska hållningen till en i någon form offentlig bikt. 

Likväl är det en intressant sak att ta i beaktning, just för att visa på skillnaden i hur långt i från 

Luthers egna tankar den svenska reformationen rör sig i Luthers egen tid. Det dröjer dock inte länge 

innan röster höjs för att återta den hemliga formen av skriftermål som obligatorisk och under 1600-

talet så flera stift att understryka biktens själavårdande betydelse.  58

Hittills så har jag gått in på detaljer i en någorlunda kronologisk ordning. Detta då det har betydelse 

att förstå den biktens roll och brokiga väg i den tidiga protestantiska kyrkan i Sverige. Under 1600-

talet så tar inte historien sig så snabba vändningar och det går att se på förloppet i mer generella och 

likartade termer för en tid framöver. Därav följer en mer kategoriserad analys i resterande del av det 

här avsnittet.  

4.2 Nattvarden och syndabekännelsen 
Biktens betydelse för nattvarden har dryftats i övrig text i detta arbete men sambandet är såpass 

påtagligt i historien att sammanhanget kräver en något mer djupare dykning i ämnet. Generellt kan 

konstateras att det finns distinkta skillnader mellan hur saken har förståtts i olika tider. Exempelvis 

så får vi en ny kyrkolag i Sverige år 1686 och då görs det allmänna skriftermålet obligatoriskt inför 

nattvard. Det är en ordning som kommer att leva kvar i kyrkan i århundraden. I den inledande 

texten till 1809 års kyrkohandboks femte kapitel, Om allmänt Skriftermål, kan följande läsas:  
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Sedan det angelägna Kommunion-förhöret i wanlig ordning föregått, sker det 
allmänna Skriftermålet således:  
 Först sjunges Botpsalm, hwarunder presten går till Altaret, och sedan sången är 
slutat, börjas Skriftermålstalet:  
 I Guds, faders och Sons och den Heliga Andas, Namn.  
 Talet, som bör råda högst en half tima[…]  59

Efter talet följer syndabekännelsen och en avlösning som bottnar i huruvida den skriftande tror på 

prästens uppdrag att förmedla syndernas förlåtelse. Därefter uppmanas att läsa ”en nattvardspsalm 

eller vers, Fader vår, m.m. och välsignelsen.” Den förberedande akten för att gå i högmässa 

innefattar således ett skriftermål som kan uppskattas till cirka en timme. Fortfarande så finns det 

alltså i Sverige en sträng syn på att bekänna sina synder och ta emot förlåtelsen inför att ta emot 

nattvard vilket är intressant. Detta är snarast att betrakta som ett arv av den romerskt katolska 

kyrkans prägel på den svenska kristendomen snarare än en hållning kopplad till reformationens 

teologi. Exempelvis så ställer sig reformatorerna emot den då rådande katolska läran att rätten, 

värdigheten, till att ta emot nattvarden inte byggdes enbart på tro utan på andra förberedelser.  60

Även ställt mot Luthers svar i Lilla katekesen på frågan om vem som är värdig att ta emot 

sakramentet så går företeelsen med obligatorisk skrift i en helt i annan riktning. I Luthers svar så 

nämns inte någon form av avlösning utan enbart att det krävs en tro på orden i instiftelseorden som 

berör att Jesu kropp och blod är utgivet och utgjutet till syndernas förlåtelse. Luther menar att det 

handlar om att denna handling fodrar först och sist trogna hjärtan.  Andrén understryker Luthers 61

mening att själva nattvarden är ett förlåtande moment i sig och att syndabekännelsen snarast är att 

förstås som ett moment för den som är svag i tron att ta till sig förlåtelsen i nattvarden.  Denna 62

förståelse för Luther har anor från den redan nämnda fornkyrkliga synen på nattvarden som det 

förlåtande momentet och frågan är om det kan vara en renässans av detta som vi kan bevittna idag? 

2017 års kyrkohandbok för Svenska kyrkan gör det möjligt att fira en mässa utan syndabekännelse. 

Detta gäller dock inte huvudgudstjänst med mässa eller högmässa utan enbart mässa  men likväl så 63

är det möjligt att i Svenska kyrkan fira en mässa utan syndabekännelse. På sätt och vis så har detta 

varit möjligt att justera syndabekännelsen redan innan. I anvisningarna till syndabekännelsen i 1986 
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års handbok sägs att utöver de alternativ som radas upp på bekännelser så kan församlingen välja att 

använda en annan syndabekännelse eller bön om förlåtelse.  Med det kan förstås att det går att fritt 64

formulera en syndabekännelse. Ger man sig sedan in i de olika gudstjänstalternativen så förhåller de 

sig till anvisningarna individuellt. I högmässan likt den då ännu existerande ordningen för 

söndagsmässan görs tydligt att det ska vara något av de tryckta alternativen medan det i 

familjemässan finns en tillåtelse att använda andra alternativ likt anvisningarna förevisat.  Det ges 65

alltså här visst spelutrymme för församlingen att fundera kring sin syn på synd och förlåtelse för att 

sedan exempelvis formulera en egen bekännelse eller använda en bekännelse från ett annat 

samfund.  

Vad gäller det nämnda obligatoriska förhållningssättet mellan skriftermål och nattvard så finns det 

historia av uppfattad problematik i detta. I vad som Eckerdal beskriver som en kris vad gäller 

medborgarnas frekvens i nattvardsgången i slutet av 1800-talet så förklaras orsaken till detta bland 

annat innefatta skriftermålens förkunnelse. Exempelvis så berättar Eckerdal i sin avhandling, 

Skriftemål som nattvardsberedelse, att biskoparna pekar på en för tuff och utombiblisk tukt i 

skriftertalet.  Det här är i en tid då kyrkan inte längre kan tvinga folk till vare sig högmässan i 66

allmänhet eller nattvarden i synnerhet. Därav krävs en motivering för den kristne individen att 

förstå varför nattvarden är relevant för en själv. Johanneryd beskriver att det finns ett behov av 

förnyelse i hur kyrkan ska arbeta med nattvarden och biskop Einar Billing pratar om 

nattvardssjälavården. Med detta menas ett undervisande innehåll där individen välkomnas till 

bordet genom temat ”jag får, jag bör, jag kan” i relation till nattvarden.  Detta tema ska prägla 67

såväl det inledande beredelseorden som kyrkans undervisande arbete i stort. Utifrån detta går att 

förmoda att det finns en allmänt känd negation hos befolkningen som måste vändas. Jag får inte, 

jag bör inte, jag kan inte. Var kommer den inställningen ifrån? Kan den obligatoriska kyrkogången 

bidragit till just en tuktande och inte vårdande relation mellan prästen och dennes församling? Det 

tycks utifrån ovan ha legat i kulturen. Vilken roll har då skriftermålet i detta? Om detta 

obligatoriska nattvardsförberedande moment tycks skriftermålet istället för att ha fokuserat på nåd, 

förlåtelse och bättring snarare haft en tuktande funktion. Det går här när vi gränsar till 1900-talet att 

 Svenska kyrkan (1987). Den svenska kyrkohandboken: antagen för Svenska kyrkan av 1986 års kyrkomöte. D. 1 Den 64
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läsa ut en tendens av det inte längre är lika viktigt att peka på 

folks fel och brister utan istället visa på vilka möjligheter de 

har såväl till som i nattvarden. Det finns en uttalad förståelse 

för hur individens relation till sakramentet påverkas av tvång. 

Hur hade man sett på detta om botens sakrament kvarstått? 

Kanske hade då denna motiverade inställning till 

sakramentshandling påverkat även det obligatoriska 

skriftermålet som absolution?  

4.3 Bikten, botens sakrament och det enskilda skriftermålet 
I bakgrundsavsnittet i denna uppsats så undersöker jag 

Luthers förhållande till bikten i de nittiofem teserna för att se 

vad som sker i själva startskottet av reformationen. Min 

slutsats blir att Luthers mening torde vara att bikten ännu är ett sakrament. Vad som sker därefter 

har jag inte kunnat utröna annat än att bikten inte omnämns som sakrament i kommande 

kyrkohandböcker, kyrkoordningar eller kyrkolagar. Det här är med andra ord något som faller ur 

systemet på ett tidigt plan. Likväl så är som bekant bekännelseskrifterna tydliga med biktens roll 

som sakrament. Vikten av bikten blir tydlig inte minst i Luthers katekesskrifter där bikten, skriften i 

vissa översättningar, får eget utrymme. Här beskriver Luther hur bikten ska gå till: först bekänner 

konfidentens sin synd inför den biktande prästen och därefter så förmedlar prästen en förlåtelse från 

Gud, en förlåtelse som konfidenten inte ska tvivla på.  Den konkreta och praktiska ordningen för 68

bikten som går att finna i Lilla katekesen görs tydlig i 1693 års kyrkohandbok. Här är dock bikten 

menad att användas vid sjukbesök eller om prästen ska gå med sockentyg, även kallat 

sjukkommunion. Här förklaras att prästen ska fråga den sjuke huruvida denne bär på något som 

besvärar samvetet och personen. Det förklaras vidare att det ska försäkras nåd genom Jesus Kristus. 

Därefter följer en förklaring på hur detta ska gå till.  

Käre broder (syster) huru är thet fatt med tig, göra dina synder dig något 
bekymmer? 
Och när then sjuke thet bekänner, må Presten trösta honom mid thetta sättet med 
flere eller kortare ord, 
Käre broder (syster) war wid en god tröst, och bekänn tina synder för Gud tin 
himmelske Fader: han är mild och barmhärtig öfwer alla them, som dig bekänna, 
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falla till fögo, och begära nåd. Han säger sjelf, at han bättrar sig och blifwer mid 
lif. En bekänn för honom och säg:  
O Allsmäktige Gud och käre fader, si, jag arma syndare[…]  69

Utöver handbokens upplägg med en varvad förklaring och ett delgivet manus så finns det skillnader 

från dagens biktordning. En sådan är att syndabekännelsen i 1802 års handbok en fortsättning på det 

som konfidenten delget som svar på frågan vad som besvärar prästen fråga om hur det är fatt och 

huruvida synderna gör konfidenten något bekymmer. Här finns en i ordningen förbestämd mening 

att konfidenten med egna ord delger sina synder. I 2017 års kyrkohandbok görs däremot tydligt att 

”bikten kan föregås av samtal”.  Orsaken till detta är inte helt lätt att utröna men det går att se en 70

Luthers ådra i den gällande ordningen. Luther menade att det inte var nödvändigt att redogöra för 

alla sina synder då det är omöjligt för människan att ens själv märka hur ofta hon syndar.  Det kan 71

också tänkas att bikten möjliggörs för fler att ärligt kliva in och bekänna sina synder om det inte 

kräver en total insikt om de egna överträdelserna. Oavsett orsaken till förändringen kan det ses 

någon form av utveckling i biktens praktiska omfattning mellan de båda handböckerna. 

Utvecklingen kan följas genom kommande handböckers formuleringar och förhållningssätt till det 

enskilda samtalet. För även i den handbok som stadsfästs av kung Oscar II  år 1894 kan förstås en 

förutsättning av det enskilda samtalat för avlösningen i sjukkommunionen. Här finns dock ingen 

ordning för det enskilda samtalet men det är tydligt att ett samtal och ett skriftermålstal av prästen 

ska föregå syndabekännelsen.  Det här ordningen fortlöper in på 1900-talet och fortsätter att gälla 72

även i kommande handbok som införs år 1917.  

Så vad är det för samtal som ska föregå bikten? Som nämnt så finns det ingen uttalad ordning för 

samtalet men återgår vi till ovan citerade 1693 års handbok så finns ett tydligt själavårdande drag i 

det föregående samtalet där omnämnt. Fokuset ligger inte på synden utan på bekymret synden 

utgör. Det finns åter en ådra av Luther att finna i det här upplägget. I de Schmalkaldiska artiklarna, 

som utgör en del av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, gör Luther klart att den främsta orsaken att 

behålla bikten är för individens samvetsfråga.  

 Kenicius, Petrus (red.) (1693). Handbok, ther vti är författat, huruledes gudztiensten, med christelige ceremonier och 69
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Emedan avlösningen eller nyckelmakten är en sådan hjälp och tröst mot synden 
och det onda samvetet, som Kristus förordnat i evangeliet, så bör man för alla del 
icke låta bikten och avlösningen komma ur bruk i kyrkan, detta särskilt med 
hänsyn till de förskräckta samvetena, men även för det okunniga ungfolkets skull, 
för att det må undervisas och förhöras i den kristna läran.  73

Det är det lindrade samvetet och inte den helade själen som står i fokus när Luther förklarar biktens 

mening. Det är en rakt igenom omsorgsfull formulering vi möter i Schmalkaldiska artiklarnas 

inledning. Samvetsfrågan är primär men den undervisande betydelsen är också formulerad som en 

omtanke och inte någon form av påtvingad eller administrativ kontroll. Formuleringen kan förstås 

som själavårdande och uppbyggande för den enskilde individen. Just denna tröstande, själavårdande 

inställning till bikten är tydlig i den slutgiltiga bikten vid sjuksängen som beskrivs i handböckerna 

från 1600-talet fram till 1800-talet. Efter bekännelsen så finns här en längre förklaring att prästen 

ska trösta den som ännu är bekymrad. Det är bara av utrymmet att döma, av innehållet stärkt, att det 

biktande momentet är till för att trösta och lugna en orolig själ. Efter en lång förklaring av Guds 

kärlek och nåd så avslutas talet till konfidenten att själv be för en stark och stadig tro:  

Som tu nu tror, så sker tig ock. Bed fördenskull Gud om en starka och stadiga tro.  74

Samtidigt bör nämnas att historien under samma tid som bikten återupptas upprepar sig. Det enskilt 

uppenbara skriftermålet som Laurentis Petri instiftat under slutet av 1500-talet befästs i 1894 års 

handbok som enskild skrift. Det kan åter kopplas till fornkyrkans instiftande om syndabekännelse 

och avlösning för de som begått dödssynder, som nämnts tidigare i arbetet. Syftet med 1894 års 

enskilt skiftande moment är att brottslingar inför två eller tre vittnen samt kyrkoherde, pastor, ska 

erkänna sina synder i kyrkans sakristia.  Detta kan leda till att en tidigare brottsling åter kan få bli 75

delaktig i nattvardsgemenskapen. Här finns också ett särskilt avslutande stycke för kvinnor som ”av 

våda förkvävt” sitt eget barn eller det barn kvinnan varit amma för. Denna ordning för enskild skrift 

kommer ur en kunglig förordning från år 1855 som kommer att gälla in på 1900-talet. Här kommer 

kravet och kyrkans maktutövande in. Det är något som går emot det hela reformationen är byggd 
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på. Motståndet till just krav och makt är vad vi återfinner i Luthers teser såväl som det är 

genomgående tema för Svenska kyrkans bekännelseskrifter.  

1942 års handbok kommer med en del förändringar. För det första så bakas nu det allmänna 

skriftermålet in i den ordinarie gudstjänsten som beredelse.  Sägas bör att syndabekännelsen i 76

gudstjänsten, så även en förbön för syndarna, förekommit parallellt med bruket av såväl enskilt som 

allmänt skriftermål.  När detta dock sker som en egen företeelse så menar jag att detta tar över det 77

allmänna skriftermålets funktion. Här uppstår således en ordning som den praktiserande 

medlemmen inom Svenska kyrkan idag kan känna sig bekant med. För det andra så tar sig det 

enskilda skriftermålet en egen plats i kyrkohandboken. Vad gör att bikten nu åter är tillbaka i 

kyrkans handbok? Ett svar på denna fråga går att finna i beredningen till 1986 års kyrkohandbok. 

Författarna till kommentarerna förklarar här att det finns ett ökat bruk av bikten.  Det upplevs dock 78

finnas behov av en annan form av biktformulär då det rådande uppfattades tung formulerat och 

därmed inte i linje med den biktsyn som rådde. Det var en mer lättsam ordning, utan allt för stora 

och tunga ord, i kombination med en rik välsignelse som önskades. Den här nya ordningen var 

efterfrågad redan inför 1942 års handbok men arbetet med detta upplevdes så omfattande att det 

blev lagt på is. När handboken åter skulle revideras under 1980-talet så kom frågan upp igen, går 

det att förnya handboken? Återigen blev utredningen för stor redan i planeringsstadiet. Ambitionen 

var att göra en utredning över bikten ur ett historisk-telogiskt perspektiv, vilket blev övermäktigt.  

Oavsett lyckat resultat av utredningen så kan konstateras vad författarna delger: bikten praktiseras 

allt mer i Svenska kyrkan. Det här befäster biktens plats som allmänt erkänd och praktiserad ända in 

i 1900-talets andra hälft.  

Rent praktiskt så befinner vi oss under 1940-talet, efter århundraden av varierade lösningar på en ny 

ordning för vad som varit botens sakrament, i ett läge då kyrkan tycks ha landat i en i gudstjänst 

baserad allmän avlösning och en möjlig enskild avlösning för envar. Det tar nu fyrtiofyra år innan 

1986 års handbok kommer ut och då återfår den enskilda skriften sitt ursprungliga epitet; bikten 
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återfinns nu i en svensk handbok som enskilt moment med en fastslagen ordning.  Ordvalet är 79

medvetet och det är här i den moderna kyrkohistorien som termen enskilt skriftermål upphör att 

användas i den svenskkyrkliga liturgin  Som redan presenterat så är den här ordningen till stor del 80

lik den som såväl Luther som 1600-, 1700- och 1800-talets handböcker, även om då handböckernas 

ordning inte riktat sig till allmänheten utan sjuka och döende.  

Men dags läge då? Vad säger nu gällande handbok om bikten? Anvisningarna till bikten som 

kyrklig handling i Svenska kyrkans kyrkohandbok 2017 delger detta:  

Bikten är en möjlighet för den enskilda människan att bekänna sina synder och få 
Guds förlåtelse. […] Bikt kan föregås av samtal. Prästen kan under samtalet eller i 
samband med bikten före avlösningen ge vägledning, uppmuntran och förmaning. 
   Bikten ska ske enskilt och kräver vanligen en avskild plats. […] Biktens 
huvudpunkter är den biktandes bekännelse och prästens tillsägande av förlåtelse på 
Jesu Kristi uppdrag.  81

Vägledning, uppmuntran och förmaning går inte minst att koppla till ovan delgivna citat från de 

Schmalkaldiska artiklarna. Tröst och undervisning, förutsatt och undervisningen förstås som 

vägledande likväl som förmanande. Här görs också tydligt att 

bikten är en möjlighet för den kristne individen att få absolution. 

Vi har alltså kvar det frivilliga momentet som också återfinns i 

1942 års kyrkohandbok. Är det här alltså den allmänt tillgängliga 

och lutherskt förmanade biktformen som återfinns efter 

hundratals år av tvång, målgruppsinriktning och offentlig skam? 

För även den offentliga bikten är här utesluten, vare sig att den 

skulle ha skett inför en handfull i sakristian eller inför hela 

församlingen. För nu ska bikten vara i enskildhet mellan präst och 

konfident. Utöver ovan citerade text så finns också ett 

förtydligande att prästen har en tystnadsplikt som även är reglerad 

i lag. Detta gör också tydligt att enskildheten är en viktig del i 

samtalet.  
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Vad gäller ordningen kan sägas att själva syndabekännelsen har skiftat. Luther förespråkar en hård 

och underkastande bekännelse med dagens språkmått mätt.  

”Jag fattige syndare bekänner mig inför Gud skyldig till alla min synder. Särskilt 
bekänner jag inför dig […]”   82

Detta är den allmänna inledningen som därefter fortsätter i tämligen skuldtyngd ton utifrån vilket 

stånd man har och vilken synd man har begått. Dagens formulering är något mildare uttryckt och 

finns i två alternativ:  

Jag bekänner inför dig, helige Gud, 
att jag ofta och på många sätt 
har syndat med tankar, ord och gärningar. 
Särskilt bekänner jag ... 
Tänk på mig i barmhärtighet 
och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. 

eller 

Inför dig, Gud, vill jag bekänna: ... 
Gud, förlåt mig.  83

 

Språkligt kan det förstås som en statusförändring för första person om Luthers och 2017 års 

handboks formuleringar ska ställas parallellt. Den tunga självbetitlingen som fattig syndare möter 

ett enkelt ”jag”. Är detta formuleringar av sin tid som teologiskt motiverad kyrka eller av sin tids 

omvärld? Det ska låtas vara osagt. Det är dock en intressant skillnad mellan de olika tidernas texter.  

 Lindroth (red.) (2005), sid 37182

 Svenska kyrkan (2018), sid , 20383
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5. Slutledande diskussion 
5.1 Hur har bikten utvecklats sedan reformationen?    
Det korta svaret på min fråga om biktens historiska utveckling är just att den går från sakrament till 

kyrklig handling. Möjligen med tillägget att den efter vägen haft vad som raljant kan sägas är flera 

uppgång och fall. Att granska bikten utifrån de källor jag utgått ifrån ger två olika typer av svar; 

handböckerna ger konkreta ”torra” svar i sammanhanget medan Luthers texter, Svenska kyrkans 

bekännelseskrifter och de avhandlingar jag har studerat ger en mer nyanserad bild med något olika 

typer av förståelse för historiens utveckling.  

Vad gäller de handböcker jag har haft tillgång till och som refererats i övrig litteratur så kan krasst 

konstateras att biktens sakramentala värde aldrig tycks ha tagits på allvar i den lutherska Svenska 

kyrkan. Det bör ändå beaktas att bekännelseskrifterna som antagits omtalar botens sakrament men 

att detta inte följer med in i den praktiska ordningen för Svenska kyrkan. Snarare lyser bikten 

stundtals med sin frånvaro om vi ska se till det frivilliga momentet som Luther uppmanar envar att 

ta del av. Istället så blir det till en del av sjukkommunionen under en längre period av 1600-talets 

andra halva till 1900-talets början. Det är först år 1942 som vi kan hitta biktens formalia i Svenska 

kyrkans kyrkohandbok. Hade bikten varit sakramental i Svenska kyrkan så hade formen för 

handlingen funnits i sitt eget sammanhang i handböckerna för att visa på den egna betydelsen för 

momentet. När den nu åter finns i Svenska kyrkans handbok som ett självständigt moment så är det 

under rubriken Kyrkliga handlingar. Det säger i sig inte något om dess eventuellt sakramentala 

ställning men under den rubriken ryms begravningen, vigseln och inte minst dopet. Från att under 

hundratals år ur handbokens mening varit ämnad för människor som befinner sig i livets slutskede 

så har alltså bikten numer en mer allmän profil och dessutom uppställd med andra var för sig 

betydande, kanske till och med centrala, kyrkliga handlingar i den svenskkyrkliga traditionen. Inte 

minst dopet som faktiskt är ett sakrament.  

Det finns helt klart ett ecklesiologiskt värde i frågan om bikten, utifrån vad som behandlats ovan. 

Det som kan konstateras utifrån den historiskt litterära översyn jag har gjort är att bikten åter finns i 

Svenska kyrkans handbok efter att under ett par, tre århundraden varit i förändring. Det har varit en 

process som kom sig ur reformationen men som också präglats av teologiska, traditionella och 

praktiska aspekter genom tiden. Det går heller inte att säga det som så enkelt att bikten är tillbaka, 

det har skett mycket med såväl utformning som betydelse och status för biktens del inom Svenska 

kyrkan. I det här relativt smala arbetet som till stor del lutar sig åt historisk pastoralteologisk 
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litteratur i form av handböcker, kyrkoordningar och kyrkolagar så är det svårt att förklara varför det 

har blivit som det har blivit. Det går än mindre att säga hur det ser ut idag då det är en kyrklig 

handling omhuldad av prästens sekretess och ett moment som inte längre är obligatoriskt. Den 

samtida forskningen på ämnet bikt på 2000-talet i Sverige är därför, så vitt jag kunnat ta till mig, 

obefintlig. Det lämnar frågor att besvaras inom exempelvis framtida kvantitativ eller kvalitativ 

forskning: Vad spelar bikten för roll i den religiösa utlevnaden inom Svenska kyrkan på 2000-talet? 

Med anledning av 2017 års kyrkohandbok formuleringar kring samtalet så finns det en orsak att 

komma tillbaka till det i analysen behandlade själavårdande samtalet. Det görs tydligt att samtalet är 

särskiljt bikten i vår tid. Det är två olika moment. Det som ovan behandlats som ett inledande 

själavårdande samtal förklaras nu som något som kan höra bikten till. Detta torde betyda att bikten 

inte bara kan förutsätta ett själavårdande samtal utan också att ett själavårdande samtal kan leda till 

bikt, särskilt som det enskilt själavårdande samtalet sägs vara en väg till nattvarden. Eckerdal 

behandlar kort behandlar det själavårdande samtalet i en bisats då detta görs relevanta redan under 

1800-talet. Då menade Ärkebiskop Reuterdahl att det främsta sättet att få folk att delta i högmässan 

sedan kyrkotukten tagits bort var genom själavård och då ”inte minst enskild själavård”.  Detta 84

bekräftar kyrkans egna värde på det enskilda själavårdande samtalet och dess möjligheter redan 

under 1800-talet. I någon mån tycks detta också förekomma tämligen frekvent då det skulle kunna 

öka antalet kommunikanter, det vill säga nattvardsgäster, i högmässan.  

Så, vad är orsaken till att biktens roll har förändrats genom åren? Jag vill, utifrån den litteratur jag 

har tagit del av, mena att det i finns två tydliga faktorer som spelat in: de praktiska 

omständigheterna och statlig, eller kunglig för den som vill, påverkan. Det är ett medvetet val att 

lämna teologiska aspekter utanför. Dessa har säkerligen betydelse men det är inte de orsakerna som 

lyser igenom tydligast i skildringar av historien vilket jag menar att jag har belägg för. För att börja 

i de praktiska omständigheterna så är det det de facto så att situationen beskrivits som ohållbar för 

prästerna. Det finns inte möjlighet att skrifta alla som ska skriftas. En lösning på detta blir att 

kollektivisera bikten till en allmän, kollektiv, handling. Detta blir särskilt tydligt när 

kristendomsprovet á tjugo frågor lyfts in i skriftermålet. Att prästen på landsbygden dessutom 

kunde få resa runt mellan olika kyrkor gjorde det inte lättare. Det allmänna skriftermålet kommer ur 

praktiska skäl. Inte teologiska. De teologiska, eller kanske snarare pastorala, skälen till att låta 

behålla bikten av såväl själavårdande eller traditionella skäl biter inte. Inte heller det faktum att de 

 Eckerdal (1970), sid 13484
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antagna bekännelseskrifterna är tydliga med biktens vikt av såväl själavårdande som teologiska skäl 

trumfar de praktiska förutsättningarna. Att senare statlig påverkan håller kyrkan kvar i ett öppet 

skriftermål där synder av allvarlig art ska bekännas inför vittnet är långt ifrån vad Luther tar 

ställning för när han med bibelhänvisning påvisar att en människa inte kan ha koll på alla sina 

synder och att de därför inte behöver nämnas. Teologin faller för kunglig förordning. Som 

statskyrka så har Svenska kyrkan en historia av att vara underställd staten som än idag görs tydlig 

genom att Svenska kyrkan genom lag är bundna till vissa förhållningssätt och funktioner. Lagen om 

Svenska kyrkan är den enda lag som reglerar ett enskilt trossamfund i Sverige. Även om det inte 

säger något om hur bikten ska utformas så visar det på den ställning som Svenska kyrkan har haft 

som underställd staten.  

För att understryka eller överstryka biktens roll och funktion så hade det varit intressant att mäta 

frekvensen av praktiseringen av bikt såväl historiskt som i nutid. För sägas bör att även om bikten 

nu finns i handboken i ett sammanhang av andra mer allmänt bekanta och, vad jag vill mena är en 

kvalificerad gissning, mer frekventa moment inom den svenskkyrkliga traditionen så säger det inget 

om hur pass mycket det praktiseras. Det ryms dock inte inom den här studiens ramar men det är 

något jag tar med mig till min kommande magisteruppsats som jag vill blir en fortsatt granskning 

över bikt och även själavård i ett nutida perspektiv.  

5.2 Hur har den allmänna syndabekännelsen utvecklats från tiden för reformationen till vad den är 
idag?  
Inledningsvis så har den allmänna syndabekännelsen gått från att vara ett moment för att förbereda 

församling som individ för att gå fram till nattvarden under kommande högmässa. När Sixten 

Ekstrand summerar utvecklingen av det allmänna skriftermålet ”Om allmänt skriftermåhl” så 

fokuserar han på den undanskymda roll som det allmänna skriftermålet har fått i dagens agendor.  85

Visserligen studerar Ekstrand utvecklingen utifrån finska förhållanden men det är heller ingen 

hemlighet att Sverige och Finland har en gemensam historia i generationer innan Finland blev 

självständigt. Dessutom så finns det en likhet i att det allmänna skriftermålet även i Sverige är 

undanskymt i agendan. För utifrån vad det allmänna skriftermålet har varit så är det idag i teorin 

lika självklart. Med det menar jag att det har det enligt Svenska kyrkans kyrkohandbok anno 2017 

är möjligt att fira mässa utan syndabekännelse.  Det behöver inte ens finnas en så kallad 86

 Ekstrand (2005), sids 8985

 Svenska kyrkan (2018), sid , 26f86
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överlåtelsebön som senaste decennierna seglat upp som vad som kan kalla ett mildare alternativ till 

syndabekännelse. Så länge gudstjänsten är huvudgudstjänst så går det utmärkt att fira utan någon 

form av förlåtelsemoment. Därav så finns en relevans i Ekstrands analys även i det här arbetet, 

särskilt som han väljer att beröra bikten i sammanhanget. Ekstrand menar att det finns ett behov hos 

människor att göra upp med sin synd och existentiella frågeställningar  vilket enligt Ekstrand nu är 87

en fråga för bikten i den finska kontexten. Likt i Luthers resonemang så finns i här Ekstrands 

resonemang en förståelse för bikten som själavårdande. Liksom andra frågor så är det möjligt att 

synen på bikten går i cykler och det här kan i så fall vara ett tecken på att vi är i ett återtågande där 

syndabekännelsen inför mässfirandet inte är centralt. Den enskilda syndabekännelsen har en 

frivillig men kanske mer central roll samtidigt som bikten i första hand är menad; som avlösande i 

ett själavårdande perspektiv. Den centrala rollen är dock inte självklar. Ekstrand påvisar att det finns 

en oförståelse för syndabekännelsen och begreppet skuld.  Ekstrand frågar då om det inte kan vara 88

idé att arbeta med de här frågorna i gudstjänstens inledning och låta beredelseorden återgå till att 

bereda väg för bekännelsen som ett skriftertal. Detta kan bemötas med en motfråga, i alla fall ur en 

svensk kontext: Är det i gudstjänsten kyrkan möter sina medlemmar? Vad gäller Svenska kyrkan så 

rymmer detta samfund miljontals medlemmar men samlar inte alls många procent av dessa i 

kyrkbänken till högmässa varje söndag. Finns det då inte andra sätt att nå ut med såväl budskap och 

förklaringar som frågor och diskussioner för att nå fler om nu budskapet är så viktigt? För Svenska 

kyrkan, som lutheraner, borde väl ha ett intresse att lyfta frågorna och skuld och skam i ett större 

sammanhang lika klart som de borde vara beredda att missionera utanför kyrkans väggar? Kritiken i 

denna respons av Ekstrands tanke är tydligt nog inte riktad mot författaren själv utan det samfund 

som finns under luppen i detta arbete.  

Rent krasst så tillkommer det allmänna skriftermålet av praktiska, kvantitativa skäl för att skrifta 

fler på samma gång vilket sparade på tid. Därifrån tog den steget under tidigt 1900-tal till att flyttas 

in i gudstjänsten för att i dagens gudstjänst kunna ersättas med överlåtelsebön eller, i fråga om 

nattvardsgudstjänst som inte är huvudgudstjänst, kunna utebli. Därutöver så har den kollektiva 

formen av syndabekännelse funnits i ett moment av enskild skrift vilket också inneburit 

undervisning i form av en längre predikan och ett förhör i kristendomskunskap. 

 Ekstrand (2005), sids 8987

 Ekstrand (2005), sids 8988
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Kopplingen till bikten är klar och given. Hade det inte varit för de praktiska fördelarna med en 

kvantitativ typ av skriftermål så är frågan vilka andra orsaker det hade funnits att frångå det 

enskilda skriftermålet. Den undervisande karaktären i bikten fanns sedan tidigare om än inte med ett 

kompletterande förhör. Ordningen kan alltså tänkas lika i sak även om utformningen sett olika ut. 

Tydligt är att samhället har satt sin prägel på skriften på så sätt att den inneburit offentliga 

avlösningar, likt ovan nämnt, där såväl den enskilda bikten som det allmänna skriftermålet har 

frångått såväl katolsk som luthersk ordning och praxis. Nyttan i detta är oklar utöver att det funnits 

såväl kyrkliga som kungliga förordningar att detta är nödvändigt. Det är tydligt att det inte är 

nödvändigt ur bekännelseskrifternas perspektiv så i vilket syfte det är nödvändigt står oklart. Det 

tycks snarare finnas en förödmjukande eller straffande ton i denna skampåleliknade företeelse att 

sätta en miss brottsling eller annan grov syndare inför publik att erkänna sina tillkortakommanden.  

Vad gäller den obligatoriska biten i det allmänna skriftermålet så har det varierat. Det är en 

företeelse som Olavus Petri inför redan år 1531 för att sedan se åter ersättas av bikten sju år senare. 

Därefter så är det Laurentius Petri som åter inför ett en form av kollektiv bekännelsen år 1571. 

Denna kommer att finnas kvar till början av 1600-talet då bikten återigen får en större plats. I slutet 

av 1600-talet, år 1686, kommer en ny kyrkolag och det allmänna skriftermålet blir nu åter 

obligatoriskt. När syndabekännelsen lyfts in som ett gudstjänstmoment under början av 1900-talet 

så tappar det allmänna skriftermålet sin funktion och kan därför ses som att det lever vidare i det 

nya gudstjänstmomentet. Detta moment är obligatoriskt i gudstjänstens ordning ända fram tills 2017 

års kyrkohandbok när det kan ersättas av en överlåtelsebön eller uteslutas och enbart vara 

obligatoriskt i samband med huvudgudstjänst och högmässa. Rent krasst kan sägas att någon form 

av syndabekännelse eller överlåtelse alltid har varit obligatorisk inför nattvardsgång fram till att 

2017 års handbok gör det möjligt att fira mässa helt utan momentet, vilket är intressant. Vad som 

gör att Svenska kyrkan valt att frångå detta moment framgår inte av den litteratur jag har att utgå 

ifrån men vad jag kunnat konstatera är att det går att förstå som en dragning åt fornkyrkan utevaro 

av och bekännelseskrifternas ställningstaganden för en frivillig bekännelse medan nattvarden då är 

det förlåtande momentet.  

5.3 Biktens plats i Svenska kyrkan  
Den slutgiltiga frågan som jag vill ta upp i detta arbete är vad jag utifrån mina arbetsfrågor har fått 

för svar på eller insikt i problemformulering och dess område. Min egen förståelse för biktens 
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betydelse och svårtolkade roll i trossamfundet Svenska kyrkan har helt klart ökat. Den öppna stund 

för själavårdande samtal som lämnas med ett lättat samvete har blivit undanskuffat för en 

kvantitativ variant som rent praktiskt är mer gångbart för kyrkan. Det är givetvis en romantiserad 

bild. Ingenting i den litteratur jag har tagit till mig säger att det är med en positiv inställning som 

folk vare sig gick till eller från bikten. Ambitionen och viljan, tron och tanken, låg dock där hos 

reformatorerna. Kanske också deras egna upplevelser. Det lättade samvetet som kom ur att få lätta 

på sitt hjärta i enskildhet blev en mer anonymiserad bekännelse i grupp. Här i bottnar en värdering 

som inte är objektiv, för givetvis så innebär absolutionens moment något själavårdande för 

gudstjänstdeltagare. Värderingen är dock vinklad ur det perspektivet som kan tänkas vara 

reformatorerna i allmänhet och Luther i synnerhet. De avskaffade inte bikten men ville göra den 

mindre påtvingad, för en påtvingad bikt gör ingen något gott. Istället så fortsätter den svenska 

statskyrkan driva ett obligatoriskt biktande moment inför högmässan och förloppet likt resterna av 

det finns återspeglat i dagens svenskkyrkliga gudstjänst. Denna historiska process förklaras enkelt, 

kort och koncist av Johanneryd i den inledande kapitlet till hans bok om skriftertalets funktion.  

Den ”tvungna” föreningen mellan skriftermål - enskilt- och nattvardsgång som 
vuxit fram under medeltiden ifrågasattes under reformationen, men finns där 
återigen redan före 1500-talets slut. Den fortsatta utvecklingen kännetecknas 
framför allt av tendensen, att det enskilda skriftermålet blir till ett allmänt.  89

Svenska kyrkans förhållande till syndabekännelsen är inte förenligt med det jag läser i 

bekännelseskrifterna. Precis som Johanneryd så kortfattat sammanfattar det så går inte 

reformationens tankar igenom i Sverige. Istället förhåller sig kyrkan enligt rådande katolsk tradition 

gentemot absolutionens relation till nattvarden, stärker skriftermålets roll genom en 

kontrollfunktion av folkets duglighet till nattvard och ger det enskilda skriftermålet en sekundär 

plats inför det allmänna. Hur bikten hade utvecklats som icke obligatoriskt moment i Sveriges 

”nya” protestantiska kyrka är svårt att säga någonting om men en gissning är att attityden till synd 

och förlåtelse hade sett annorlunda ut om inte folket tvingats till underkastelse utan själva fått söka 

försoning när samvetet tryckte på. Vad gäller den timmeslånga förberedelsen i det allmänna 

skriftermålet så är det inte orimligt att tänka sig att även detta påverkade attityden till synd och 

förlåtelse hos församlingsborna. Kanske till och med deras syn på kyrkan som institution? 

Frekensen för dagens frivilliga bikt kan såklart påverkas av folkets historiska, kulturella, relation till 

 Johanneryd (1994), sid 889
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kyrkans hållning för den obligatoriska syndabekännelsen och vad man har skapat av och kring 

denna.  

Biktens plats är som sagt sekundär. Kyrkan premierar en annan väg för den kristen till försoning 

med Gud. Den allmänna syndabekännelsen är ett obligatoriskt moment i nattvardsgudstjänst som 

fungerar som huvudgudstjänst och då den nya kyrkohandboken är just ny så är det rimligt att anta 

att den nya ordning för andra typer av mässor där syndabekännelsen är frivillig ännu inte är 

etablerad på ett brett plan så kan det sägas att den som firar mässa i svenska kyrkan i regel får del av 

ett moment av syndabekännelse. Samtidigt så finns det ju ingenting som säger att det ena måste 

utesluta det andra. Givetvis så biktar sig människor i Svenska kyrkan, annars skulle det inte behövas 

en ordning för detta i kyrkohandboken. Likväl så fungerar den som ett komplement för den som 

deltar nattvardsgudstjänster. Därav sekundär.  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6. Sammanfattning 
Med en utgångspunkt i reformationen, med fokus på bekännelseskriften och särskilt tematiskt 

relevanta texter av Luther, så har jag följt och försökt förstå biktens utveckling från sakrament till 

helig handling. Jag vill påstå att biktens roll snarare är att förstås som avlösningens eller 

syndabekännelsens roll genom historien och dess status har varit något svajande om än alltid 

erkänd. På senare tid kan möjligen ifrågasättas om bikten har en erkänd plats utifrån det underlag 

jag har.  

Jag har valt att sammanfatta den här analysen i en förståelse för biktens utveckling och som tre 

olika men likväl parallella vägar:  

1. Bikten finns kvar som någon form av kyrklig handling i kyrkans ordning, om än under olika 

namn och termer såsom enskilt skriftermål och privat absolution. Nämnas bör också att bikten i 

kyrkohandbokens mening under en lång period av historien varit riktad mot svårt sjuka och 

döende. Bikten har under perioder varit obligatorisk som nattvardsförberedande moment men 

kommer till störst del ersättas av en kollektiv form av syndabekännelse. 

2. Det allmänna skriftermålet och gudstjänstens syndabekännelse. Till en början är detta ett 

moment som skedde före högmässa och kan närmast beskrivas som en egen timmeslång 

gudstjänst där predikan, syndabekännelse, kristendomsprov och förlåtelse stod på agendan. 

Detta var en praktisk lösning då prästernas tid inte räckte till för enskild bikt i den omfattningen 

som krävdes. Det kom senare att inkluderas i den ordinarie gudstjänsten som en kollektiv 

syndabekännelse följt av förlåtelse. I dags gällande kyrkohandbok så kan även överlåtelsebön 

förekomma eller så kan momentet uteslutas de gånger det inte firas högmässa eller mässa som 

huvudgudstjänst.  

3. Öppet skriftermål som under olika tider var till för de som begått allvarliga synder. Det 

praktiska förfarandet har skett på olika vis men det kan sammanfattas med att vittnen ska höra 

syndabekännelsen och förlåtelsen ska även den ske i vittnens närvaro. Momentet har tagits i 

bruk i olika tider men har inte varit konstant gällande under den tidsperiod som granskats.  

Övergripande kan sägas att bikten och det som idag fungerar som syndabekännelsens moment i 

gudstjänsten, det tidigare allmänna skriftermålet, har en form av kompletterande förhållande till 

varandra. Under åren har vissa menat att det gott räcker med en allmän syndabekännelse medan 
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andra har förespråkat en enskild absolution där konfidenten själv får ge uttryck för sin synd och 

ånger. Dessa båda uttryck kan förstås som teologiska tolkningar för sin tid, likväl som psykologisk 

förståelse ur aspekten att syndabekännelsen menas ha en själavårdande funktion. Samtidigt så har vi 

Luther, som pekar på nattvarden som ett, kanske det främsta, förlåtande momentet medan 

syndabekännelsen är till för den vars tro inte räcker till att förstå det förloppet. Den teologiska 

spridningen i relation till den rådande kulturen och traditionen har haft en konkret betydelse för hur 

momentet hanterats i olika tider.  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