
Förslag till budskap – nya kyrkohandboken tas i bruk 20 maj 

Om kyrkohandboken 

Kyrkohandboken är ett av Svenska kyrkans viktigaste instrument för dess grunduppdrag att förkunna 

evangelium. Den ska ge ramar, inspiration och stöd för församlingarnas gudstjänstfirande. Samtidigt 

uttrycker den Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I kyrkohandboken finns ordningar för bland 

annat gudstjänster som högmässa, konfirmation, dop, vigsel, begravning eller bikt. Vissa 

formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag.  

Kyrkohandboken består av tre böcker: Kyrkohandbok, Musikvolym och Missale. Lite förenklat 

innehåller kyrkohandboken texterna, musikvolymen noterna och missalet är en kombination av 

texter och noter som prästen använder i gudstjänsten. 

Citatförslag: 

– Man kommer att känna igen mycket från den tidigare handboken och annat är nytt. Vi vill 

fira gudstjänster som uttrycker människors glädje, sorg, tvivel och tro, längtan och hopp – och 

den ska fungera lika bra för alla åldrar.  

– Målet är att vi alla ska känna att kyrkohandboken är vår. Svenska kyrkan rymmer många 

fromhetsriktningar och traditioner, och den spännvidden finns representerad i handboken. 

Därför är det viktigt att många får möjlighet att vara med och forma sin församlings 

gudstjänster.  

En ny kyrkohandbok innebär att det både finns ett nyare språk och att mycket av det gamla är 

bevarat. Dessutom lyfter den nya kyrkohandboken fram olika bilder och uttryck för att kunna tala om 

Gud och vår tro på ett inkluderande sätt.  

Citatförslag: 

– Ett av målen har varit att varit att få ett mer inkluderande språkbruk. Det har inneburit att 

använda ett gudstjänstspråk som bryter mönster som osynliggör och förminskar människor. I 

vissa fall har könsbestämda ord och uttryck ersatts med könsneutrala. 

Varför har ni tagit bort ”Herren”?  
På fem ställen har ”Herren” ändrats till ”Gud”, men på de flesta ställen står ”Herren” kvar. 
 
Varför skriver ni ”hen” om Gud? 
Begreppet hen används inte alls i kyrkohandboken. Det är ett felaktigt påstående, helt taget ur 
luften, som har spritts i bl a utländska medier.  

 

Om musiken 

Musiken har en mycket viktig roll i varje gudstjänst, och i kyrkohandboken finns den sjungna liturgin 

– t ex lovsånger eller ”Helig/Sanctus” vid nattvardsfirandet.  

Den traditionella musiken (Gudstjänstmusik A) är den mest omfattande och fullständiga, ur ett 

kyrkoårsperspektiv. Dessutom finns fyra avdelningar gudstjänstmusik (B-E) som har tillkommit under 

de senaste decennierna eller har skrivits direkt för den nya kyrkohandboken. Den nya musiken har 

stildrag av alltifrån folkton till internationellt präglad musik. 

Till kyrkohandbokens texter kan församlingar lokalt besluta att använda annan musik än den tryckta, 

vilket efterfrågades i remissvaren efter att handboksförslaget provats i församlingarna. Kyrkomötet 

2017 har också uppdragit åt kyrkostyrelsen att ta fram ytterligare kompletterande musik, som 

uppföljning av den tryckta kyrkohandboken. 


