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Tack! 

Både ämnet och själva skrivandet har för mig inneburit ett viktigt lärande om Svenska kyrkan 
och dess organisation. Längs resan har det blivit tydligare hur mångdimensionell en politiskt 
styrd organisation är. De många styrrelationerna kan fungera både som hinder och möjligheter 
för att åstadkomma bästa möjliga organisatoriska förutsättningar. När denna resa nu närmar 
sig slutet vill jag först och främst tacka min handledare, professor Per Hansson, för ett roligt 
och mycket lärorikt handledarskap.  

Jag vill också tacka Andreas Sandberg och Marie Schött som inledningsvis hjälpte mig med 
hur kyrkomötet fungerar och hur man hittar bland allt deras material. Sedan vill jag tacka min 
kollega Peter Berglund för många givande samtal om församlingsrådets roll och funktion.  

Avslutningsvis vill jag framföra ett stort tack till alla som uppmuntrat mig på vägen med ord 
som – vad bra att du skriver om församlingsrådet! Det har bidragit till lite extra kraft när 
arbetet känns motigt och att det nu blivit en studie om församlingsrådet. 

Tack för all uppmuntran!  
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Sammanfattning 

Den 1 januari 2014 trädde en stor strukturförändring i kraft i Svenska kyrkan. Den förde med 
sig en ny styrelseform, församlingsråd. En utmaning för församlingsrådet är frågan om dess 
autonomi och självstyre i ett pastorat. Ett pastorat består dels av ett kyrkoråd, som styrelse, 
med ett övergripande ansvar. Därtill har det minst två församlingar med ett församlingsråd 
var. Ett pastorat har därmed minst tre styrelser, men kan ha fler. I mötet mellan flera styrelser 
och styrelsenivåer uppstår en otydlighet om församlingsrådets roll och funktion. Syftet med 
den här studien är att undersöka församlingsrådets autonomi, vilket inkluderar att studera de 
styrrelationer som berör församlingsrådet.  

Studien har en kvalitativ ansats. Det empiriska materialet utgörs av dokument från den 
nationella nivån, vilket inbegriper betänkanden, skrivelser, remisser och kyrkomötesbeslut. 
Därefter övergår studien till att undersöka hur församlingsrådets autonomi framträder på den 
lokala nivån. Uppsatsen använder sig av ett analysinstrument som tagits fram för att under-
söka lärares autonomi. Det tydliggör autonomins mångdimensionalitet och identifierar 
komplexa styrrelationer. Jag har anpassat instrumentet till Svenska kyrkans kontext.  

Analysen av dokumenten från nationell nivå visar på möjligheten att tolka in både en stor 
autonomi och en liten autonomi. I materialet från nationell nivå framträder dubbla budskap 
angående församlingsrådets autonomi, vilket avspeglar sig i att autonomin skiljer sig mycket 
åt mellan olika församlingsråd.  

Studien föreslår att församlingsrådets autonomi behöver förtydligas. Det kan ske på nationell 
nivå genom att kyrkoordningen ger förklarande anvisningar om församlingsrådet funktion och 
på lokal nivå genom att ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och församlingsråd tydliggörs i 
församlingsinstruktionen.   

 

Nyckelord: församlingsråd, autonomi, styrrelationer, Svenska kyrkan, strukturförändring, 
församling och pastorat 
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Ordlista med begrepp för Svenska kyrkan 

Biskop, har uppdraget att leda och utöva tillsyn över Svenska kyrkans arbete i ett stift. I detta ingår 
att viga präster och diakoner, samt att vårda och värna kyrkans enhet. Biskopen är ordförande i 
stiftsstyrelsen och i domkapitlet. 

Den grundläggande uppgiften, församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. Allt annat som församlingen utför skall vara stöd för 
och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. 

Diakon, är den som är vigd till diakon av en biskop. En diakon kan förenklat beskrivas som kyrkans 
socialarbetare. I uppdraget ligger att peka på Guds rikes verklighet mitt i samhället och kämpa för 
rättvisa, delaktighet och värdighet för alla. En diakon vigs till tjänst av en biskop.  

Diakoni, betyder tjänare och uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med 
medmänniskor och med hela skapelsen. 

Domkapitlet, är en styrelse med ansvar för stiftets pastorala tillsyn. Med pastoral tillsyn avses till 
exempel att utfärda församlingsinstruktion.  

Församling, är den primära enheten inom kyrkan. En församling kan vara självständig eller ingå i ett 
pastorat. Svenska kyrkan framträder lokalt som församling och utgörs av ett bestämt geografiskt 
område. Dessa områden täcker in hela Sverige. Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt 
en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingens grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Församlingsherde, är en inofficiell beteckning för en arbetsledande präst som av kyrkoherden 
delegerats uppgiften att sitta i församlingsrådet. 

Församlingsinstruktion, en sorts måldokument, ska finnas i varje pastorat. Instruktionen ska 
innehålla ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning samt utöva diakoni och mission. 

Församlingsråd, är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat. 

Gudstjänsten, är kyrkolivets centrum. Kyrkorådet, församlingsrådet och kyrkoherden har gemensamt 
ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.  

Kyrkofullmäktige, är högsta beslutande organ i en församling eller om församlingen ingår i ett 
pastorat, i ett pastorat. I en kommun är motsvarigheten kommunfullmäktige. 

Kyrkohandbok, ger ordningen för gudstjänsterna och de kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, 
vigsel och begravning).  

Kyrkoherde, är den präst som har ansvar för ledning, samordning och tillsyn i ett pastorat eller i en 
församling som inte ingår i ett pastorat. Kyrkoherden har gemensamt med kyrkorådet ansvar för att 
församlingens grundläggande uppgift blir utförd. 

Kyrkomötet, är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter, som tillsätts 
genom kyrkliga val vart fjärde år. Kyrkomötesbeslut kan resultera i bestämmelser i kyrkoordningen.  

Kyrkoordningen, är sedan år 2000 Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma 
regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas. 
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Kyrkoråd, är styrelse i ett pastorat (ett pastorat innehåller minst två församlingar) eller i en 
församling som inte ingår i ett pastorat. Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att 
församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Det innebär, bland annat, att bereda ärenden till 
kyrkofullmäktige och ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och 
pastoratets egendom. 

Kyrkvärd, är en lekman som är utsedd att tillsammans med kyrkoherden ansvara för bl. a. Kyrkans 
inventarier och vissa delar i gudstjänsten.   

Mission, betyder sändning på latin. Mission handlar om att undervisa, döpa och utöva diakoni. 

Pastorat, är när församlingar går samman och utgör en kyrkoherdes tjänstgöringsområde. Ett 
pastorat har ett kyrkofullmäktige och ett kyrkoråd med det övergripande ansvaret för församlingarna 
i ett pastorat. En församling har enbart församlingsråd som styrelse, vilket är underställt pastoratets 
kyrkoråd. 

Stift, är ett regionalt område inom Svenska kyrkan som leds av en biskop. Svenska kyrkan består av 
13 stift.  

Stiftsstyrelse, utses av stiftsfullmäktige. Dess uppgift är att bereda eller yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av stiftsfullmäktige, ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta stiftets 
egendom samt verkställa stiftsfullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan. 

Stiftsfullmäktige, är högsta beslutande organ för ett stift. Dess ledamöter tillsätts genom kyrkliga val 
vart fjärde år. Det beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt 
inom ett stift.  
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1 Introduktion och bakgrund 

Svenska kyrkan har drygt sex miljoner medlemmar. De tillhör alla en församling. 
Församlingarna styrs av ett kyrkoråd eller ett församlingsråd. År 2016 fanns det 632 
registrerade församlingsråd i Svenska kyrkan. De flesta är belägna i större eller medelstora 
städer (Hedman & Sandberg, 2017, s. 38). Antalet ledamöter i ett församlingsråd måste vara 
minst fyra (Kyrkoordningen (KO), kap 4 § 22) Deras uppgift är att fungera som församlingens 
lokala styrelse (KO, kap 2 § 8). En organisatorisk otydlighet är att i församlingar som ingår i 
ett pastorat (en sammanläggning av flera församlingar) har församlingsråden alltid en styrelse 
i form av ett kyrkoråd ovanför sig i den lokala strukturen (ett exempel på hur organisation kan 
se ut finns i bilaga 2). Den här problematiken väcker frågor om församlingsrådets autonomi. 
Hur fungerar de som styrelser i praktiken? På en liknande fråga som stiften i Göteborg och 
Linköping har ställt till några av sina församlingsråd finns svar som menar att mycket är 
oklart, att inflytandet är mindre än förväntat och att kyrkoordningens beskrivning av 
församlingsrådet som församlingen lokala styrelse lovar mer än den håller (Amnéus Hagman, 
2017, s. 17).  

I skolans sammanhang har det gjort ett antal studier av lärares autonomi som diskuterar hur 
den påverkar lärares arbete (Andreasson, 2017; Frostenson, 2012; Stenlås, 2011; Wermke; 
2013; Wermke & Forsberg, 2016). Det finns flera beröringspunkter mellan Svenska kyrkans 
och skolans organisering som gör det värt att pröva hur autonomi framträder i Svenska 
kyrkans sammanhang. Genom att studera församlingsrådets roll och funktion vill denna studie 
bidra med ny kunskap kring diskussionen om autonomi. Studien tar därmed in frågan om 
autonomi i sfären av idéburna organisationer, närmare bestämt Svenska kyrkan och den lokala 
styrelsen, församlingsrådet. 

År 2000 ändrades relationerna mellan Svenska kyrkan och staten efter att i nästan 500 år varit 
en statskyrka. År 2008 beslutade kyrkostyrelsen1 att se över strukturerna i Svenska kyrkan. 
Syftet var ”att skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att 
fullgöra sin grundläggande uppgift.” (Svenska kyrkans utredningar (SKU) 2011:2, s. 11). Den 
grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 
mission. År 2011 lades betänkandet Närhet och samverkan fram, hädanefter refererar jag till 
den som strukturutredningen (SKU 2011:2). Den grundläggande inriktningen i utredningen är 
att skapa större gemensamma enheter på Svenska kyrkans lokala nivå för att bättre kunna bära 
stora ekonomiska utgifter såsom fastighetskostnader och löner. Samtidigt ville utredningen 
värna den lokala anknytningen mellan församlingsbor, förtroendevalda och anställda. Tre 
viktiga ledord i förändringsarbetet har varit ”Närhet, engagemang och gemenskap” (SKU 
2011:2, s. 229). Som ett led i att värna den lokala anknytningen och de nära relationerna i 
församlingen föreslog strukturutredningen att inrätta församlingsråd som församlingens lokala 
styrelse. Förslaget om de nya strukturerna antogs år 2012 av kyrkomötet, Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ. De nya indelningarna på församlingsnivå trädde i kraft den 1 januari 
2014 och med dem inrättades de första församlingsråden. De har därmed bara varit aktiva i 
knappt fem år, vilket man bör ha i åtanke när församlingsrådens autonomi studeras. 

                                                            
1 För förklaring av kyrkliga termer, se sidan iv. 
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Man kan skönja två olika riktningar i arbetet med de förändrade strukturerna. Den ena 
riktningen kan förstås som en viss centralisering på lokalnivå när man skapar större 
gemensamma enheter med ett kyrkoråd för ett större pastorat. Den andra riktningen verkar för 
en viss decentralisering med församlingsråden som ska bidra med närhet, engagemang och 
gemenskap i styrningen av församlingen. Ledamöter i församlingsrådet behöver inte tillhöra 
en nomineringsgrupp, vilket är praxis för kyrkorådets ledamöter, utan det räcker med intresse 
för att vilja engagera sig i den lokala församlingen. Den här dubbelheten av att centralisering 
och decentralisering pågår samtidigt förekommer även i de förändringar som skett inom 
skolans styrning sedan 1990-talet (Persson, 2006; Wermke, 2013).  
 
Fenomenet med de motstridiga krafterna har också bäring på problematiken med hur man 
inom den egna organisationen hanterar inslag av en mer brukarorienterad förvaltning 
(församlingsråd) i förhållande till den mer byråkratiska modellen (kyrkoråd och kyrkofull-
mäktige) (Rothstein, 2014). Församlingsrådet har dessutom att som förtroendevalda förhålla 
sig till de anställda och deras professioner. Hur stort inflytande är det rimligt att församlings-
rådet har över verksamheten? Hur ser dess autonomi ut? Kyrkoordningen anger bland annat 
att församlingsrådet och församlingsherden ska samråda om gudstjänstplanering. I denna 
fråga och många andra råder en oklarhet om församlingsrådets autonomi och inflytande. 
Sammantaget framträder en bild där det råder stor osäkerhet om styrrelationer, inflytande, 
ansvar och beslutanderätt.  
 
Att det finns något som skaver beträffande församlingsrådets roll och funktion märks i att det 
fortsätter att engagera kyrkomötet även ett par år efter genomförandet. Både inför kyrkomötet 
2016 och 2017 har det inkommit motioner som bland annat vill se en utvärdering av 
strukturutredningens genomförande (Motion 2016:21), en förstärkning av församlingsrådets 
ställning (Motion 2016:66) och en utredning om konsekvenserna av strukturförändringen 
beträffande administration, centraliseringstendenser i församlings- och gudstjänstlivet samt 
hur församlingsrådets roll och beslutsfunktioner har gestaltat sig (Motion 2017:132). 
Kyrkomötet beslutade om avslag för nämnda motioner (Beslut 2016:78; Beslut 2017:182). 
Organisationsutskottet 2017 kommenterar i ett betänkande innehållet i dessa motioner.  
 

Utskottet vill poängtera vikten av att en fortlöpande uppföljning av strukturförändringarna görs i 
enlighet med vad som anförs i årsredovisningen, dvs. att uppföljning görs kontinuerligt och att 
initiativ till utvärdering kan tas framgent (Organisationsutskottets betänkande 2017:5). 

 
Vidare har Kyrkans tidning publicerat flera artiklar som belyser otydligheter i församlings-
rådets uppgift och ansvar. En artikel från juni 2017 skriver att församlingsrådet bör ha ansvar 
för hela den grundläggande uppgiften. Att särskilja gudstjänstlivet från undervisning, diakoni 
och mission är en konstlad uppdelning (Bexell, 2017). En annan skribent framför i november 
2016 hur makt och inflytande har centraliserats som en följd av förslag i strukturutredningen 
och att engagemanget därefter har mattats av (Berggren, 2016). Både av motioner och artiklar 
framgår det att det behövs en undersökning av den styrelseform som trädde i kraft år 2014. 
Frågor om makt och centralisering hänger ihop med frågan om autonomi. Det medför att en 
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studie av församlingsrådets autonomi kan vara fruktbar för att förstå och förtydliga pastoratets 
styrrelationer och därmed belysa de frågor som skribenterna målar upp. Det innebär också att 
en studie av församlingsrådets roll och funktion kan bidra med nya perspektiv på autonomi. 
 
För Svenska kyrkans del är det viktigt att inse att ”The organisation is the message” som 
Frostin (1993) uttrycker det i en artikel om organisation, administration, kultur och teologi. 
Han menar att utgångpunkten för organisationsförändringar inte kan vara att åstadkomma 
effektivitet utan det måste handla om att definiera vad kyrkan vill kommunicera till sin 
samtid. Frostin understryker att form och innehåll är intimt förknippade. Det gestaltas med en 
berättelse där en person talar entusiastiskt om kristen kärlek. Efter en stund blir hon avbruten 
av en kritisk lyssnare: Jag hör inte vad du säger för dina handlingar talar högre än dina ord.  
 
Tidigare forskning framhäver att det är av stor betydelse att Sveriges största organisation 
utvecklar strukturer som främjar möjligheten att anpassa sig till nya omständigheter och 
främjar förändringar (Hansson, 2001, s. 19-23, s. 41-42). Därför att människor som arbetar 
ideellt, vilket många människor gör i Svenska kyrkan, bidrar till social sammanhållning och 
tillit i samhället (Wallman Lundåsen och Trädgårdh, 2015). Ett konkret exempel är hur 
civilsamhället och särskilt Svenska kyrkan bidrog med att organisera ideella resurser i 
samband med mottagandet av flyktingar hösten 2015 (Hollmer, 2016). 
 
Oklarheterna vad gäller församlingsrådens funktion och uppgifter gör att en undersökning om 
församlingsråden behövs. Jag har därför valt att göra en studie om församlingsråden och riktat 
in mig på att studera dess autonomi.  
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2 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap i diskussionen om autonomi. 
Det gör jag genom att studera autonomi utanför skolans domäner och riktar då in mig på hur 
autonomi gestaltar sig i Svenska kyrkan. Närmare bestämt är studieobjektet för den här 
uppsatsen församlingsrådet. Det betyder att jag studerar autonomin för den lokala styrelsen 
hos en församling som ingår i ett pastorat i Svenska kyrkan. Att styrning ligger inom en 
styrelses uppdrag framgår av ordet styrelse. ”Styrningens uppgift kan sägas vara att samordna 
och fördela en organisations aktiviteter och resurser så att organisationens målsättning främjas 
maximalt” (Nihlfors 2013, s. 23). En styrelse behöver någon form av autonomi, det vill säga 
kontroll, inflytande och ansvar för att styra.  
 
Angående kontroll, inflytande och beslutsmandat är det inte så enkelt att man antingen har det 
till fullo eller inte alls har det. Det finns ett växelspel mellan olika aktörer och funktioner som 
har mer eller mindre inflytande över varandra. I en organisation med förtroendevalda, 
anställda och ideella medarbetare, som Svenska kyrkan, förekommer det olika styrrelationer 
som påverkar varandra. En styrelse kan ha beslutsmandat över ett visst område men styrelsen 
kontrolleras samtidigt av ett organ högre upp i organisationen. Det kan beskrivas som att 
styrelsen beslutar om inriktningen på en verksamhet men beslut om resurser tas någon 
annanstans. Tilldelning av resurser är ofta avgörande för att beslut om inriktningen ska kunna 
genomföras som planerat.   
 
I den här studien undersöker jag graden av kontroll, inflytande och beslutsmandat. Den 
sammanvägda bedömningen blir en beskrivning av församlingsrådets autonomi, det vill säga 
självstyre, inom uppgiften att styra församlingens arbete såsom dess lokala styrelse.  
Besluten i Svenska kyrkans församlingar och pastorat kan, kan liksom i den kommunala 
verksamheten, inbegripa en komplicerad process där flera aktörer är inblandande och 
påverkar varandra. För att kunna beskriva församlingsrådets autonomi och de styrrelationer 
det ingår i studerar jag arenor eller platser för beslut och vilka uppgifter eller ämnen som 
församlingsrådet deltar i. Tidigare studier om autonomi visar på hur självstyret ofta är 
mångdimensionellt och invävt i multipla styrrelationer (Wermke & Salokangas, 2015; 
Wermke & Forsberg, 2016; Frostensson, 2012).  
 
Genom att undersöka församlingsrådets autonomi hoppas jag kunna ge en bild av de hinder 
och möjligheter som påverkar församlingsråden att på ett meningsfullt sätt fungera som 
församlingens lokala styrelse. Därmed kommer också nya perspektiv av autonomi belysas. 
Perspektiv som inte har berörts på samma sätt angående lärares autonomi. Studien använder 
ett analysinstrument som tagits fram för att studera lärares autonomi. För att kunna använda 
det i Svenska kyrkans kontext och på en styrelse istället för en individ har jag behövt anpassa 
den något och översätta vissa av begreppen. Ett underliggande syfte med uppsatsen är att 
studera hur analysinstrumentet fungerar för att analysera församlingsråd och om det skulle 
kunna överföras till att studera styrelser i andra (samfund eller idéburna) organisationer. 
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Studien inriktar sig inte på hur ledamöter i församlingsråd upplever autonomi utan den 
studerar hur församlingsrådets autonomi framträder i olika styrdokument. Anledningen är att 
vissa ledamöter kan uppleva en viss grad av autonomi som är mer knuten till person än till 
funktion. Det skulle kunna innebära att församlingsrådets autonomi inte är detsamma om 
vissa personer byts ut, vilket kan hända efter ett val. Ett annat skäl är att det är styrelsens 
autonomi som studeras och inte individers. Uppsatsen analyserar således hur församlings-
rådets autonomi formuleras i olika dokument. De kan också ändras, men de är inte lika 
mycket knutna till person som den upplevda autonomin. Att använda styrdokumenten medför 
ett tydligare fokus på vad Svenska kyrkan har tänkt och formulerat kring församlingsråden än 
på hur vissa ledamöter upplever autonomi i församlingsrådet.  
 
Syftet med denna studie är således att bidra med kunskap i diskussionen om autonomi. Det 
gör jag genom att analysera församlingsrådets autonomi i de dokument som leder fram till 
bestämmelserna om församlingsråd i kyrkoordningen 2014. Vidare undersöker jag hur dess 
autonomi anges på lokal nivå i delegationsordningar och församlingsinstruktioner. 
 

2.2 Problemformulering 
Strukturutredningen skriver att församlingsråden kommer i stor utsträckning ”ha samma 
uppgifter som nu gäller för ett kyrkoråd i en församling inom en samfällighet” (SKU 2011:2, 
s. 261). Det är en intressant formulering och en utmanande ansats eftersom kyrkoråden finns 
kvar. Kyrkoråden ska fungera som ett styrelseorgan för hela pastoratet med makt över flera 
lokala församlingar (Ibid., s. 248). Strukturutredningen föreslår ett visst antal uppgifter som 
församlingsrådet ska ansvara för. De är ungefär femton uppgifter som på det stora hela inte 
ger något större inflytande över församlingslivet. Församlingsrådet har till exempel rätt att 
besluta om församlingskollekt och inventarieansvarig kyrkvärd. Beträffande den grund-
läggande uppgiften har församlingsrådet visst inflytande över gudstjänstlivet. Men i den 
enkätstudie som gjorts av Svenska kyrkans analysenhet med ordförande i församlingsråd finns 
svar som vittnar om att det inflytandet inte realiseras.  
 

Det borde bli en bättre kommunikation när gudstjänstplanen görs. Nu görs den och sen får 
församlingsrådet godkänna den, jag tycker att församlingsrådet bör vara mer delaktig i det 
arbetet då det är en av de punkter vi har som vårt ansvarsområde (Hedman & Sandberg 2017, s. 
48). 

 
En av strukturutredningens utgångspunkter är att bidra till en organisation som är ”enkel, 
tydlig och begriplig” (SKU 2011:2, s. 231). I församlingar som ingår i ett pastorat förekom-
mer nu två lokala styrelseorgan på två olika styrelsenivåer, kyrkoråd och församlingsråd. 
Ordningen med församlingsråd som den lokala styrelsen skaver med målsättningen att 
organisera församlingen som ”en styrelse, kyrkoråd, med ett samlat styrelseansvar” (Ibid.). 
Syftet är att den nya strukturen ska tillgodose behovet av en nära gemenskap och en rationell 
resursanvändning. Förutom att Kyrkans tidning har behandlat de otydligheter och spänningar 
som råder mellan församlingens olika styrelseorgan har även nyhetsmagasinet Fokus 
uppmärksammat Svenska kyrkans organisationsförändringar i en längre artikel.  
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Meningen var att församlingsråden skulle behålla sitt inflytande över frågor som rör försam-
lingen, men slippa hantera ekonomi och arbetsgivarfrågor. Men den styrelse som inte fattar 
beslut om budget, kan hamna i en låtsasdemokrati (Lilly Jönsson Fokus nr 43, 2016, s 22-23). 

 
Det finns många olika behov som strukturutredningen försöker tillgodose. I spänningen 
mellan ett kyrkoråd som ges det övergripande ansvaret och församlingsrådet som den lokala 
styrelsen reser sig frågan om hur församlingsrådets autonomi gestaltar sig. 
 
2.3 Frågeställningar 
Den övergripande frågan för denna masteruppsats lyder: 

• Hur framträder församlingsrådets autonomi i strukturutredningens arbetsprocess, 
kyrkoordningen 2014 och i pastoratens församlingsinstruktioner och 
delegationsordningar?  

Inom den övergripande frågeställningen uppkommer frågor som också behandlas i uppsatsen 
men inte med lika stort fokus:  

• Vad finns det för hinder och möjligheter som påverkar församlingsrådet, såsom den 
lokala styrelsen, att ansvara för församlingens liv?  

• Hur fungerar det valda analysinstrumentet för att studera församlingsrådets autonomi 
och kan det fungera i andra (samfund och) organisationer?  

För att undersöka dessa frågor kommer studien att undersöka vilka styrrelationer som finns, 
församlingsrådets inflytande i olika frågor, var olika beslut tas och av vem. Kontroll, ansvar, 
inflytande, beslutsmandat är aspekter som berörs i undersökningen. Frågor som särskilt 
kommer att studeras i styrdokumenten berör följande områden: 

1) Vilka uppgifter har församlingsrådet inflytande och beslutsmandat över? 

2) Vilka relaterar församlingsrådet till i dessa uppgifter? 

I anslutning till den första av dessa frågor finns en underliggande fråga om vad engagemanget 
betyder för de förtroendevalda i ett församlingsråd. Strukturutredningen skriver att en lokal 
självstyrelse är viktig för att ge utrymme för ett lokalt engagemang och för att ta vara på 
församlingens specifika förutsättningar (SKU 2011:2, s. 233). Det här är inte en fråga som 
ingår i studiens huvudsakliga syfte. Men eftersom det finns studier som visar på att inflytande 
och engagemang har vissa beröringspunkter så är det en fråga som finns med i bakgrunden 
och som får visst utrymme i uppsatsens diskussion (von Essen 2008, Jeppson Grassman 1997, 
Yeung 2004). Församlingsrådets autonomi kan betraktas som en viktig del för det lokala 
engagemanget.  

För att besvara dessa frågeställningar har jag gjort en dokumentstudie, som först studerar 
församlingsrådets autonomi i dokument på nationell nivå, främst i utredningar, skrivelser från 
kyrkostyrelsen och kyrkoordningen. Därefter undersöker jag autonomin på lokal nivå, i 
delegationsordningar och församlingsinstruktioner. 
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3 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten börjar med en historisk tillbakablick och en introduktion av Svenska 
kyrkans organisering med särskilt fokus på relationen mellan den demokratiskt uppbyggda 
organisationen av förtroendevalda och kyrkans ämbete (biskop, diakon och präst). Sedan 
presenteras forskningsläget för församlingsrådet. Därefter kommer en kort jämförelse mellan 
hur skolan styrs och hur Svenska kyrkan styrs. 

Att finna forskning utanför Sverige som på ett relevant sätt kan relateras till församlingsrådets 
situation är problematiskt. Då jag har sökt på orden autonomy och nonprofit organizations 
framträder artiklar som främst berör idéburna organisationers autonomi i relation till andra 
organisationer och myndigheter. Detsamma gäller för sökningar på governing och nonprofit 
organizations. Jag har även sökt på church och autonomy eller governing med liknande utfall. 
En artikel föreslår att demokrati hör hemma i religiösa organisationer även om det inskränker 
på autonomin (Cordelli, 2017). Hon nämner inte Svenska kyrkan i sin studie men uppfatt-
ningen att demokrati har en funktion att fylla hos religiösa organisationer finns även i Svenska 
kyrkan. Det finns studier av begreppet kontroll som menar att det har ett annat värde i 
idéburna organisationer än vad det har hos myndigheter och företag där det mer är kopplat till 
tvång och begränsningar. I de idéburna organisationerna är det ett mer komplext fenomen som 
inte behöver ha negativa konnotationer (Byers, Anagnostopoulos, Brooke-Holmes, 2015).  

I nästa kapitel om teoretiska utgångspunkter förs ett mer utförligt resonemang om autonomi, 
vilket innebär att den delen av forskningsöversikten inte kommer i detta kapitel. 
 
3.1 Svenska kyrkans organisering efter år 2000 
Efter den förändrade relationen mellan staten och Svenska kyrkan har det skrivits flera 
forskningsrapporter och avhandlingar som berör Svenska kyrkans identitet och hur den har 
förändrats i och med ”avskiljandet” från staten. Några av dessa har berört ecklesiologi. Frågor 
om kyrkans väsen. Här ryms bland annat Ekstrands studie Folkkyrkans gränser (2002) och 
Rosenius avhandling Svenska kyrkan samma kyrka? (2015). Ekstrand menar att staten och 
Svenska kyrkan inte har skilts åt. Lagen om Svenska kyrkan, som reglerar förhållandet mellan 
staten och Svenska kyrkan, är ett exempel på detta. En mer rättvis beskrivning är att banden 
inte är lika starka som tidigare (Ekstrand, 2002, s. 67-68). Därför användes citattecken 
omkring ordet avskiljandet alldeles nyss. Andra studier har behandlat Svenska kyrkans 
organisation såsom Hanssons Svenska kyrkans organisationskultur (2001) och Kyrkoherdens 
ledningsvillkor (2002) av Stålhammar. I och med beslutet som antog strukturutredningens 
förslag har ytterligare ett steg tagits som förändrat organisationen och dess ansvarsfördelning. 
I en projektrapport från Linköpings stift talar man om församlingsråden som ett nytt styrelse-
begrepp som behöver kvalificeras och som rymmer möjligheter att gjuta ett nytt liv i 
församlingarna (Amnéus Hagman, 2017). Då kyrkoordningens fjärde kapitel anger att både 
kyrkoråd och församlingsråd är församlingens styrelse blir man onekligen lite nyfiken på vad 
för sorts styrelse församlingsråden är.  
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I samband med 1990-talets arbete att skilja Svenska kyrkan från staten betonades samverkan 
mellan den demokratiskt uppbyggda organisationen och kyrkans ämbete. Denna ansvars-
fördelning beskrivs ofta som ”den dubbla ansvarslinjen”. Såväl från statligt håll som från 
kyrkans framhöll man att Svenska kyrkan ska styras av föreningen mellan en folkligt för-
ankrad självstyrelse och kyrkans ämbete. Den kyrka som ska möta framtidens utmaningar ska 
gör det i ett gemensamt uppdrag och ett delat ansvar. Begreppet ”den dubbla ansvarslinjen”, 
som en beskrivning av det delade ansvaret ansågs något missvisande eftersom det kan ge en 
uppfattning av att om du gör ditt, så gör jag mitt. I själva verket handlar det om ett delat 
ansvar över helheten. Häri ryms såväl en dynamik som en problematik (Persenius, 2000, s. 
207-242; Hansson, 2001).  
 
I sammanhanget bör nämnas att relationsförändringen som skedde vid millennieskiftet var ett 
avslutande steg i en lång process. Redan vid 1850 års riksdag lades det fram ett förslag som 
syftade till åtskiljande av stat och kyrka. 1862 års kommunallagar innebar att kyrklig och 
borgerlig kommun skildes åt. Under 1900-talet har kyrkans ideologiska styrning av skolan 
successivt minskat. Detsamma gäller för kyrkans myndighetsutövning där till exempel 
folkbokföringen överfördes till skattemyndigheten 1991 (Ekström, 1999; Hansson, 2001, s 
18-19). 
 
I avhandlingen Svenska kyrkan samma kyrka? (Rosenius, 2015) behandlas den förändrade 
relationen mellan Svenska kyrkan och staten utifrån ett ecklesiologiskt perspektiv. Bland 
annat undersöks frågor om autonomisering och fragmentisering. Autonomisering hör ihop 
med maktförskjutningar. Vertikala maktförskjutningar kan beskrivas som centralisering eller 
decentralisering. Rosenius redovisar för hur stiftens kontroll över församlingarna har de-
centraliserats så att makten över gudstjänstliv i större utsträckning vilar på församlingarna. 
Problemet med den här bilden av församlingarnas utökade självstyre är att det under senare år 
har skett flera sammanläggningar av församlingar till pastorat. Så den maktförskjutning från 
stift till församling som Rosenius talar om har på vissa håll gått tillbaka ett steg från den 
lokala församlingen till pastoratet. Det finns också tecken på att de anställda går förbi de för-
troendevalda i församlingsrådet i planeringen av gudstjänstlivet (Hedman & Sandberg, 2017).  
 
Rosenius talar även om horisontella maktförskjutningar, en process där församlingar får mer 
av informell makt att göra som man vill inom vissa områden. Det kan också bidra till en 
fragmentisering som till exempel består av ökade skillnader i gudstjänstpraxis mellan olika 
församlingar. Det finns tydliga tecken på att ökat självstyre i församlingarna redan pågått 
under 1990-talet och att kyrkoordningen från millennieskiftet snarare bekräftade en redan 
existerande praktik än att man skapade något nytt. En intressant spänning är den mellan 
föreskrifter/form och praxis/innehåll. Samtidigt som en mer professionell administration och 
formaliserade församlingsinstruktioner har lett till en mer likriktad form så har innehållet 
präglats av en ökad självständighet och fragmentisering (Rosenius, 2015, s. 171-174). Den 
maktförskjutning som Rosenius beskrivit framträder även i Gunilla Ohlssons avhandling 
(2012) om prästens förändrade roll från ämbetsman till ämbetsbärare från 1930-talet till 1980-
talet. Ohlsson visar hur de förtroendevalda i församlingarna ser sig mer som jämlika med 
domkapitlen på 1980-talet jämfört med på 1930-talet (Ohlsson, 2012, s. 171). Även om 
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Ohlsson inte direkt studerar församlingarnas autonomisering framskymtar en process där 
prästers minskade auktoritet och domkapitlets minskade styrning över församlingen går hand i 
hand med en ökad självständighet i församlingen. Där det finns en god relation mellan präster 
och förtroendevalda kan det gemensamma uppdraget realiseras på ett sätt som främjar försam-
lingens autonomisering. Men där dialogen mellan ämbetsbärarna och de förtroendevalda 
uteblir framstår decentraliseringen mer som en professionalisering av ansvar och inflytande 
(Hedman & Sandberg, 2017). 
 
För att återknyta till dynamiken och problematiken med den dubbla ansvarslinjen och det 
gemensamma uppdraget ger Ekström, sakkunnig på relationen stat-yrka, följande beskrivning: 
 

En av Svenska kyrkans vanligaste missuppfattningar är att ”om prästen sköter det andliga så 
svarar kyrkorådet för det praktiska”. I kyrkoordningen uttrycks saken så att ”kallelsen att föra ut 
evangelium är given åt hela Guds folk. Alla i kyrkan är lemmar i en och samma kropp. Dopet är 
den grundläggande vigningen till tjänst i kyrkan och ger delaktighet i kyrkans gemensamma 
uppdrag” (Ekström, 1999 s. 62).  

 
Rosenius (2015, s. 172) visar emellertid att det gemensamma uppdraget inte efterlevs i praxis. 
Det blir oftast prästen som sköter det andliga, det vill säga gudstjänsten. Den missuppfattning 
som Ekström talar om är visserligen en missuppfattning av kyrkoordningens intentioner. Men 
samtidigt verkar det vara en korrekt beskrivning av hur praxis ser ut på många håll. Styr-
dokumentens intentioner efterlevs inte alltid i praktiken. Risken är att församlingsrådets roll i 
verksamheten bara blir ord som inte efterlevs (Hedman & Sandberg, 2017). För att ett 
förändringsarbete ska undvika att bli tomma ord och istället vara livgivande krävs en ständigt 
pågående process av reflektion och samtal (Hansson, 1990). 
 
Den här beskrivningen känns igen i en undersökning av Norska kyrkans kyrkoråd. Där 
framstår det ännu tydligare att de anställda leder och styr arbetet i församlingen. De 
förtroendevalda i kyrkorådet ägnar sig i stort åt att bekräfta vad de anställda redan har planerat 
och beslutat. Dessutom tenderar de förtroendevalda mer att få rollen som ideella medarbetare 
som stödjer församlingsverksamheten. En vanlig uppfattning bland kyrkorådets medlemmar 
är att en insats i kyrkan innebär att man gör något praktiskt. En möjlig förklaring till den 
situationen är att de förtroendevalda låter sin demokratiska auktoritet underordna sig de 
anställda där särskilt prästen kan luta sig mot en traditionell, professionell och legal auktoritet 
(Fretheim, 2016). Den här bilden bekräftas i studier av det svenska civilsamhället som visar 
att de förtroendevaldas en gång självklara ställning håller på att omprövas. De förtroendevalda 
tenderar att förvalta ansvar och inflytande i en mer formell mening medan de anställda tar 
över den reella maktutövningen (Segnestam Larsson, 2014). 
 
Forskning om Svenska kyrkans väsen och organisation vittnar om att kyrkans liv består av 
relationer, vilket är självklart och inte alls unikt för kyrkan. Det som också tydliggörs är att 
styrningen av församlingen är mångdimensionell. Stålhammar talar om kyrkoherdens uppgift 
att hantera olika subsystem i en ytterst komplicerad organisation (Stålhammar, 2002). Det kan 
se enkelt ut i ett organisationsschema men i praktiken så kan delar av ett beslut hör hemma på 
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en plats i organisationen och en annan del av beslutet någon annanstans. Ansvarsfördelningen 
överlappar mellan olika styrelseorgan eller funktioner och ordningen för hur beslut tas kan 
beskrivas om ”uttöjd” eller relationsinriktad mellan olika aktörer (Hansson, 2001, s. 151-157; 
Hedman & Sandberg, 2017). Den finske teologen Hagman skriver om hur de nordiska 
kyrkorna organiserar sig. Han kritiserar strukturförändringar som leder till stora enheter och 
som i stor utsträckning kopierar den kommunala byråkratin. Istället vill han se mindre enheter 
där relationer kan utvecklas i gemenskap (Hagman, 2013, s. 236).  
 
3.2 Forskningsläget om församlingsråd 
Som redan nämnts bildades de första församlingsråden först år 2014. Det för med sig att det 
inte finns mycket forskat specifikt om församlingsråd. Det som finns är en enkätstudie som 
Svenska kyrkans analysenhet skickade ut i oktober 2016. Enkäten skickades ut till samtliga 
ordföranden i församlingsråd som man hade kontaktuppgifter till. Utskicket nådde 539 
ordföranden och därav fick man 411 svar. Enkätstudien resulterade i en artikel med titeln 
Församlingsråd – från idé till praktik (Hedman & Sandberg, 2017) och publicerades i 
Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi. På frågor 
om vad som fungerar bra och vad som kunde fungera bättre kan man sammanfatta svaren i 
fyra områden: 
 

• Bättre samarbete/dialog med kyrkoråd och kyrkoherde och övriga anställda samt med 
andra församlingar inom pastoratet 

• Större ansvar – utökad delegation 
• Engagemang bland ledamöter och anställda 
• Tydligare uppdrag (Hedman & Sandberg, 2017,s. 44) 

 
Linköpings stift har tillsammans med Göteborgs stift arbetat med församlingsråden i ett 
projekt som resulterat i rapporten Församlingsråd – med engagemang för en öppen och 
levande kyrka (Amnéus Hagman, 2017). Rapporten bekräftar att det råder oklarhet om 
församlingsrådens uppdrag att vara den lokala styrelsen. Vidare menar man att församlings-
rådet ska vara församlingens företrädare och tala för församlingen som helhet och inte bara 
sina egna hjärtefrågor. Vem denna talan ska adresseras är något oklart. Men det kan vara såväl 
kyrkoråd, som anställda och inför sig själva i församlingsrådet. Kyrkans demokratiska princip 
hänger ihop med uppfattningen att de kyrkotillhöriga väljer sina företrädare (Edqvist, 2000 a).  
 
Angående valbarheten till församlingsråd anger kyrkoordningen att församlingens 
medlemmar föreslår i ett öppet församlingsmöte kandidater till församlingsrådet. Kyrkofull-
mäktige väljer ledamöter. Valbar är den som är 18 år, döpt och kyrkobokförd i församlingen 
eller i någon av pastoratets församlingar (KO kap 4 § 33). Församlingsrådet får sina uppgifter 
från tre håll enligt kyrkoordningens 4 kap 21 §: 
 

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i 
församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar (KO 4 kap 21§). 
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Utöver dessa tre styrmekanismer är relationen till anställda och särskilt relationen till 
församlingsherde/kyrkoherden betydelsefullt för att arbetet ska upplevas meningsfullt. De 
församlingsråd som har positiva erfarenheter av församlingsrådets arbete säger att de har ett 
bra samarbete med de kyrkoherde eller församlingsherde och även andra anställda. De som 
upplever att församlingsrådet bara är ett rundningsmärke i organisationen önskar mer ansvar 
och delegation. När engagemang från de anställda är bristfälligt resulterar det i att samarbetet 
sviktar. Ja, i vissa fall förstår man att samarbetet är snudd på obefintligt (Hedman & 
Sandberg, 2017). 
 
3.3 Skolans organisering och styrning i jämförelse Svenska kyrkans  
Begreppet autonomi har valts därför att det rymmer ett multidimensionellt perspektiv på hur 
en aktör kan styra och leda en verksamhet. Begreppet har genomlysts på många olika sätt 
inom skolan sedan 1990-talet med särskilt fokus på lärarens autonomi (Andreasson, 2017; 
Olason & Wermke, 2017; Wermke & Salokangas, 2015). Det multidimensionella perspektivet 
behövs för att förstå Svenska kyrkans dynamik och problematik. Den här studien behöver 
således transformera begreppet autonomi från skolans sammanhang till kyrkans och göra det 
relevant och begripligt i sitt nya sammanhang. Det för med sig en viss översättnings-
problematik. Men det är inget nytt att kyrkan lånar skolans begreppsapparat. Hansson (1990) 
tar i sin avhandling om förändringsbetingelser i kyrklig församlingsverksamhet utgångspunkt 
i skolans organisation och organisering. Det finns uppenbara likheter mellan skolans och 
kyrkans multidimensionella sammanhang och deras multipla styrrelationer. 
 

Den svenska välfärdsstaten beskrivs ofta som en stat som bygger på ett gemensamt 
ansvarstagande av politiker och tjänstemän på statlig, regional och lokal nivå.[…] Alla tre 
nivåerna har rätt att ta in skatt, bland annat för att finansiera välfärdssektorn som vård, skola och 
omsorg (Ringarp & Nihlfors 2017, s. 17). 

 
Citatet är hämtat från en lärobok som redogör för skolans styrning och ledning. Strax efter 
ovanstående citat talas också om de styrverktyg som påverkar skolan: juridiska, ideologiska 
och ekonomiska styrverktyg samt uppföljning och utvärdering. Tillsammans utgör de en 
modell för skolans styrning som benämns ramfaktormodellen (Lindensjö & Lundgren, 2014, 
s. 25-26). Dessa styrningsmekanismer framträder även i studier av myndigheters autonomi 
(Verhoest, Peters, Bouckaert, & Verschuere, 2004). Det som kännetecknar arbetet i en politisk 
styrd organisation med både förtroendevalda och professionella är att inflytande och ansvar 
har många olika dimensioner samt att styrning och autonomi har flera gemensamma 
beröringspunkter.  

Visst finns det skillnader mellan skola och kyrka men det finns också likheter när det kommer 
till styrning och ledning. I citatet ovan synliggörs att skolan styrs och leds av ett gemensamt 
ansvarstagande av politiker och tjänstemän. Något som även framgår i arbetet med kyrkans 
ändrade relationer till staten. Såväl kyrka som skola är en del av tre nivåer som påverkar 
varandra.  De styrverktygen som förekommer i skolans värld återfinns även i Svenska kyrkans 
organisation.  
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4 Teoretiska utgångspunkter   

I det här avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analys av 
det empiriska materialet. I studien undersöker jag församlingsrådens autonomi i arbetet att 
vara församlingens lokala styrelse. Församlingsrådens inflytande över församlingarnas arbete 
är förknippat med makt. Maktbegreppet är mångdimensionellt och inom socialvetenskapliga 
analyser är det fruktbart att betrakta makt som ett relationsbegrepp. Det är något som 
karaktäriserar relationen mellan två eller flera aktörer (Petersson, 1989, s. 10). En traditionell 
och förenklad förståelse av makt är en modell där styrrelationerna fungerar som en neutral 
maskin. Makt ses då som ett ”ting” som några, till exempel politiker, har över andra, till 
exempel tjänstemän. A har makt över B och därför gör B som A säger. Det är en bild som kan 
fungera i en stabil miljö där man utför rutinartade uppgifter. Men den är otillräcklig för att 
förstå hur olika människor har makt att påverka i en organisation som har att lösa komplexa 
problem i möte med ett föränderligt samhälle (Högberg, 2007, s. 13-17).  

Börjesson och Rehn beskriver makten utifrån dess tekniker, subjekt och upplevelser (2009, s. 
10). Liksom hos Högberg framträder makt snarare som något man gör än något man har. 
Ibland talas det om språkets makt. Språkets relation till kunskap, sociala roller och språkets 
kontext har betydelse för vilket inflytande den talande har i ett visst sammanhang (Ibid., s. 79-
87). Styrelsemötet är en arena för detta språkspel.  

Autonomi undersöker en aktörs möjlighet till inflytande och självstyre. Förmågan till 
självstyre inbegriper makt att handla eller makt att påverka. Inom skolforskning studeras till 
exempel lärares möjlighet att bestämma inom ett visst handlingsutrymme. Men även på 
organisationer är det fruktbart att studera autonomi för att studera hur förändringar påverkar 
självstyre i en viss funktion i organisationen. Så har De Grauwe & Lugaz (2007) undersökt 
hur statliga decentraliseringar påverkar de lokala skolkontorens autonomi i Västafrika. 

Svenska kyrkan är en komplex organisation med många utmaningar av vitt skilda slag och 
som dessutom kännetecknas av en relationsinriktad styrnings- och ledningskultur (Hansson, 
2001; Stålhammar, 2002). För att undersöka församlingsrådets förmåga till självstyre är 
autonomibegreppet ett lämpligt redskap då det fokuserar på den mångdimensionalitet som 
styrrelationerna omfattar i en politiskt styrd organisation, såsom Svenska kyrkan. 

4.1 Vad är autonomi? 
Autonomi kommer av grekiskans autos som betyder ”själv” och nomos som betyder 
”ordning” eller bruk. När man talar om autonomi syftar det på graden av självständighet, 
självbestämmande och oberoende hos en person eller politiskt organ (Nationalecyklopedin, 
1990). Begreppet används i den här studien för att beskriva i vilken utsträckning ett 
församlingsråd har inflytande, kontroll och därmed utövar självstyre i förhållande till andra 
aktörer. Autonomi är ett att sätt förklara i vilken utsträckning en myndighet eller ett politiskt 
organ kan bestämma om ärenden som den finner viktiga inom ett särskilt område (Verhoest, 
Peters, Bouckaert, & Verschuere, 2004; De Grauwe & Lugaz, 2007). 

Autonomi betyder inte rätt och slätt att man är fri att göra vad man vill. Wermke (2013, s 70) 
och Andreasson (2017, s. 15) refererar till Ballou (1998) som definierar autonomi som en 
kvalitet, eller ett sammanhang där man som aktör är i ett tillstånd av självstyre. Autonomi 
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handlar då om förmågan att kunna styra över sitt handlande inom olika handlingsutrymmen. 
Den amerikanske skolforskaren Ingersoll använder autonomi för att avgöra i vilken 
utsträckning lärare har kontroll över det som sker i deras dagliga arbetsutövning (Ingersoll, 
2003). Autonomi är kopplat till frågan om kontroll (Wermke & Forsberg, 2016) och ett gott 
arbete. ”För den professionelle går det inte att skilja frågan om att göra ett gott arbete från 
frågan om att ha kontroll över arbetet och att ha utrymme att utöva den expertis han eller hon 
besitter” (Stenlås, 2011, s. 13). Det är en beskrivning som man känner igen i undersökningen 
om hur decentraliseringens konsekvenser påverkar lokala skolkontors arbetssituation. När 
autonomin begränsas minskar viljan eller möjligheten till ansvarstagande vilket påverkar 
arbetets kvalitet (De Grauwe & Lugaz, 2007).  
 
Styrning och kontroll förutsätter någon form av regler och ramar. Professionen är alltid en 
profession i relation till något. Autonomi utförs därför i ett särskilt sammanhang som har sina 
begränsningar i form av regler och ramar (Wermke, 2013, s 70). Detsamma gäller en styrelse. 
När Parding (2010) skriver om lärares handlingsutrymme i tider av förändrad styrning fram-
håller hon dess relationella karaktär. Det relationella perspektivet är också något som fram-
skymtar mer eller mindre när det gäller styrning och ledning i Svenska kyrkan (Hansson, 
2001; Stålhammar 2002). Det finns studier som visar att lärares upplevelse av autonomi bidrar 
positivt med tillfredställelse i deras arbetsuppgifter (Wermke & Salokangas, 2015). Nöjda 
som lärare, missnöjda som anställda (Persson, 2006) är titeln på en artikel som berör 
situationen med lärares utrymme för självstyre. Autonomi, oavsett om vi avser en organ-
isatorisk eller en individuell nivå, inbegriper inflytande, kontroll och förmågan till självstyre. 
Detta påverkar i sin tur arbetets kvalitet. För den som vill undersöka församlingsrådens 
förmåga till självstyre och deras inflytande i pastoratens olika styrrelationer blir det därför 
intressant att studera församlingsrådens autonomi. 
 
4.2 Autonomi i organisationer eller organisationers autonomi 
Forskning om skola och autonomi berör ofta lärarens roll och är därmed individinriktad. Men 
frågan om autonomi har även aktualiserats beträffande universitetens styrning. I en artikel av 
Ahlberg Öberg (2011) diskuteras organisering av autonomi och universiteten som idé. I de 
statligt styrda universiteten finns en styrningsdualism som består av förvaltningsstyrning 
(linjeorganisationen) och det kollegiala styret (de anställda som bedriver forskning). Artikeln 
framför att det som säkerställer det kollegiala styrets autonomi, och därmed universitetens 
autonomi, är lagstöd, ekonomi och anställningstrygghet.  

Inom engelskan används begreppet agency i samband autonomi. Det är svårt att direkt 
översätta begreppet till svenska men det kan förstås som en aktörs verkande kraft eller 
verkställande förmåga. I artikeln The study of organisational autonomy: A conceptual review 
(Verhoest m. fl., 2004) analyseras hur begreppet autonomi används i olika forsknings-
rapporter. De visar på hur myndigheter och andra offentliga organ utövar autonomi i relation 
till andra aktörer såsom regering, lagstiftning och allmänhet. Studien framhåller autonomins 
många olika dimensioner. De kommer fram till att många undersökningar av autonomi 
tenderar att använda förenklade mätinstrument som medför att resultaten i alltför stor 
utsträckning hänger samman med hur man mäter eller analyserar.   
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Studien delar upp autonomi i två distinktioner.  

a) Autonomy as the level of decision-making competencies  

b) Autonomy as the exemption of constraints on the actutal use of decision-making 
competencies. (Verhoest m. fl., 2004, s. 104) 

Autonomi handlar främst om i vilken utsträckning en aktör kan bestämma om ärenden som 
den finner viktiga. Autonomi såsom det beskrivs i a) kan vidare delas upp i två dimensioner. 
En dimension är självbestämmande rörande ledningsfrågor eller verkställande frågor och en 
annan berör frågor om policys och rätten att tolka grundläggande styrdokument in i den egna 
verksamheten. Den här delen fokuserar mer på vilka möjligheter som finns och vad som är 
delegerat. Den första distinktionen inriktar sig därmed på dimensionerna att verkställa och om 
tolkningsföreträde gällande bland annat policys (Verhoest m fl., 2004). 

När det gäller autonomi som frånvaro av begräsningar i beslutsfattandet lägger Verhoest m fl 
fram fyra ytterligare dimensioner. Den strukturella dimensionen beskriver bindningen eller 
friheten till överordnade organ i organisation. Det handlar om platsen i organisationen och om 
ansvarsfrihet. Den finansiella dimensionen behandlar det ekonomiska beroendet till andra 
aktörer. Ett organ som är fullt ut ekonomiskt beroende av en aktör har en begränsad autonomi. 
Den juridiska dimensionen berör aktörens eller organets status utifrån lagstiftning. På vilket 
sätt kan dess uppgifter ändras, personal förflyttas eller upphöra att verka?  Till sist, den 
dimension som rör frågor om utvärdering och återkoppling. På engelska benämns den som 
interventional dimension. Den inbegriper hur ofta och på vilket sätt man skriver rapporter och 
utvärderingar av verksamheten och huruvida dessa rapporter påverkar utvecklingen av 
aktörens självstyre och handlingsutrymme. Sammanfattningsvis berör de sex dimensionerna 
frågor om ledning, policys, struktur, ekonomi, juridik och utvärdering (Verhoest m.fl., 2004). 
Även om den här uppställningen har sina förtjänster kommer jag inte använda den för att 
analysera församlingsrådets autonomi. Skälen till det är att den framför allt är anpassad efter 
hur myndigheter organiseras och styrs. Deras utmaningar har andra dimensioner än de 
uppgifter som ett församlingsråd står inför. Lärarens situation påminner mer om det lokala 
sammanhang ett församlingsråd verkar i.  

4.3 Autonomins mångdimensionalitet 
Det gemensamma för kyrka och skola är att båda inbegriper en politisk organisation och att de 
förtroendevaldas inflytande förekommer på flera olika nivåer, från nationell till lokal nivå.  
Motiven till att bli lärare och motiven till att engagera sig i kyrkan har också vissa likheter. 
Båda grupperna förknippar sina uppgifter med möjligheten att bidra i samhället och att hjälpa 
andra (Wermke & Olason, 2017; Hedman & Sandberg, 2017 och Fretheim, 2016). Såväl skola 
som kyrka ägnar sig åt undervisning och arbete med barn i olika åldrar. För att bättre förstå 
autonomins mångdimensionalitet kommer jag att beskriva hur autonomi använts i skol-
forskning. Motsvarande studier inom Svenska kyrkan saknas ännu.  
 
Det som kännetecknar skolans styrning och ledning är att det förekommer många olika 
styrrelationer som påverkar autonomi och handlingsutrymme (Jarl & Pierre, 2012; Wermke & 
Forsberg, 2016; Wermke & Salokangas, 2015). Det innebär att vissa förändringar som ger 
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ökad autonomi i en dimension eller arena kan ge minskad autonomi på en annan. Beträffande 
lärarnas autonomi beskriver Frostensson (2012) lärarnas autonomi i tre dimensioner. Det är 
dels den individuella dimensionen där lärarens autonomi ses som ett professionellt handlings-
utrymme. Det är platsen där läraren möter eleverna. För det mesta handlar det om vad som 
sker i klassrummet. Handlingsutrymmet begränsas av regler, styrmedel och organisations-
kultur. Den kollegiala dimensionen förstås som ett inomprofessionellt handlingsutrymme. Det 
inbegriper lärarnas påverkansmöjligheter som grupp, vilket kan förstås som deras gemen-
samma inflytande. Frostensson nämner att kollegiala samarbeten i vissa situationer kan skapa 
sig ett särskilt handlingsutrymme. Så nämner han en professionell dimension. Det är lärarna 
som en del av en yrkeskår (professionell grupp) som har att förhålla sig till politiska reformer 
av olika slag. De här dimensionerna av autonomi kan med vissa justeringar transformeras till 
Svenska kyrkans organisation och situation. Jarl & Pierre (2012, s. 187) beskriver skolans 
styrning och ledning i boken Skolan som politisk organisation, som ”ett svårskött pastorat”. 
 
Frågor om resursfördelning, ansvarsfördelning och var beslut tas är också aspekter av 
autonomi. Delegering kring beslut om mindre viktiga frågor kan vara ett sätt att behålla 
kontrollen över organisationen i stort. Det kan beskrivas som centralisering genom 
decentralisering. Lärare får kontroll över mindre viktiga områden (Wermke & Olason, 2017, 
s. 3). Det är en slags dynamik som utmärker den multidimensionella organisationen och som 
nämndes redan i introduktionen beträffande strukturutredningens konsekvenser. Det finns en 
komplexitet i skolans organisation som på många sätt känns igen i Svenska kyrkan. Den fråga 
som Wermke & Forsberg (2016, s. 11) ställer omfattar väl den här studiens problematik:  
 

The question is how multiple governance relationships affect teachers and their scope of action. 
This also entails how different means and measures of governance employed by different actors 
interact with each other. 
 

Ändra ”teachers” till församlingsråd i Wermke & Forsbergs fråga och du får en rimlig 
beskrivning av församlingsrådens situation. Genom att synliggöra församlingsrådets 
styrrelationer, handlingsutrymme och hur olika styrmedel interagerar med varandra ska denna 
studie undersöka församlingsrådets autonomi. 
 
4.3.1  Autonomins arenor 
Som redan nämnts har Frostensson beskrivit hur lärarprofessionen agerar och relaterar till 
olika aktörer i tre olika dimensioner: den individuella, den kollegiala och den professionella 
(Frostensson, 2012). Dessa tre dimensioner kommer hädanefter att benämnas arenor för att 
skilja dem från ytterligare aspekter av autonomi. Märk väl att dessa arenor är de som används 
för att undersöka församlingsrådets autonomi i analysen. Så här kan en översättning av 
Frostenssons arenor till kyrkans kontext se ut: 
 

1) Den individuella arenan – Församlingens liv. För läraren är den individuella arenan 
platsen där läraren möter eleverna. I huvudsak betyder det klassrummet. Där utövas 
lärarens professionella handlingsutrymme som begränsas av regler, styrmedel och 
organisationskultur.   
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För församlingsråden motsvaras denna arena främst av möten och samverkan med 
anställda och ideella medarbetare. På församlingslivets arena agerar församlingsrådet i 
relation till församlingens aktiviteter och församlingsborna. Vanligtvis syftar det på 
den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission). Men det 
handlar också om det liv som levs mellan de olika aktiviteterna. Församlingsrådets 
handlingsutrymme begränsas av kyrkoordningen, församlingsinstruktionen och av det 
som kyrkorådet har delegerat.  
 

2) Den kollegiala arenan – Församlingsrådet. För lärarna syftar den kollegiala arena på 
deras möjligheter att påverka som grupp. Det kan handla om skolans lokala regler, 
arbetsmiljö eller om ämnesöverskridande samarbeten som berör hela skolan.  
 
Här möter församlingsrådet främst kyrkoherden/församlingsherden. De kan också 
relatera till de andra församlingsråden i pastoratet, som ansvarar för församlingens 
arbete. På denna arena kan de förtroendevalda, församlingens företrädare, även 
samverka med församlingens anställda. Församlingsrådets uppgifter i den kollegiala 
dimensionen har mer karaktären av samråda eller planera inför framtiden i kontrast till 
den föregående arenan som mer handlar om vad som görs i den dagliga verksamheten. 
 

3) Den professionella arenan – Pastoratet. För lärarna handlar det om hur de som 
yrkeskår förhåller sig till politiska reformer såsom det yttrar sig i till exempel 
läroplanen. Men det gäller även beslut som tas på kommunnivå.  
 
Församlingsrådet agerar också som en representant för Svenska kyrkans tro och lära. 
Det ingår i ett religiöst samfund som har en bestämd tradition och en bestämd kultur. I 
sitt arbete behöver det på ett lokalt plan främst förhålla sig till kyrkofullmäktige och 
kyrkorådet. Dessutom ska församlingsrådet förhålla sig till sitt stift som utövar tillsyn, 
Svenska kyrkans tro och lära som den uttrycks i kyrkoordningen och andra 
demokratiskt fattade beslut. 
 

4.3.2 Autonomins domäner 
Wermke & Salokangas (2015) kompletterar Frostenssons arenor med innehållsinriktade 
domäner där lärarprofessionen utövar autonomi. De anger fyra domäner: den pedagogiska, 
den sociala, den professionella utvecklingsdomänen och den administrativa. Utifrån 
begreppen arenor och domäner formar Wermke & Salokangas ett analytiskt redskap.  
 
Redskapet syftar till att belysa lärarautonomins multidimensionella aspekter och systematisera 
de begrepp som genereras vid empiriska undersökningar. När jag översätter ”domäner” till 
kyrkans kontext gör jag en förenkling och lägger samman den professionella utvecklings-
domänen med den administrativa domänen. Anledningen är att det går att se utvecklingsfrågor 
som en del av det långsiktiga budgetarbetet. Utvecklingsfrågorna handlar om verksamhetens 
utveckling både vad gäller innehåll och resurser. Därför kan frågor om utveckling och 
utbildning rymmas i den administrativa domänen. De innehållsliga domänerna blir då: 
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a) Den grundläggande uppgiftens domän (gudstjänst, undervisning, diakoni och 

mission). Planering, påverkan, beslutsförmåga och utvärdering. 
 

b) Den sociala domänen. Förhållningssätt, gemenskap, teologi och policys. Med teologi 
avses att i kyrkans strukturer och policys ryms tankar om Gud och kyrkans väsen även 
om de inte uttrycks direkt i ett separat avsnitt (SKU 2011:2, s 229; Frostin, 1993). En 
policy som uttrycker vilka förhållningssätt som ska råda rymmer därmed teologiska 
ställningstaganden. 
 

c) Den administrativa domänen. Budget, resursfördelning och schemafrågor. 
 
4.4 Autonomi som analysinstrument 
Språkbruket inom skola och kyrka är besläktade men det finns självklart skillnader. De 
definitioner och kategorier som har valts och formulerats syftar till att belysa olika aspekter av 
autonomi. Styrkan med Wermke & Salokangas analytiska redskap är att det lyfter fram de 
olika dimensioner av kontroll, handlingsutrymme, påverkan och beslutfattande som utgör 
graden av självstyre. Det är inte en modell som förenklar bilden av autonomi. Det är snarare 
så att den bidrar till att upptäcka komplexa styrrelationer, vilket är nödvändigt för att 
undersöka församlingsrådens utrymme för självstyre. Förhoppningen är att detta redskap kan 
utvecklas och bli en analytisk modell att undersöka församlingsrådens arbetssituation. Om 
autonomi har betydelse för lärares upplevelse av tillfredsställelse i arbetet är det troligt att 
detsamma gäller för församlingsrådens arbete som den lokala styrelsen i en församlings liv.  
 

                        Domän/ 
                        uppgifter 
 
Arena/platser 

Den grundläggande 
uppgiften (a): Planera, 
påverkan, beslut, 
utvärdering 

Den sociala domänen 
(b): förhållningssätt, 
gemenskap, teologi, 
policys 

Administration (c): 
Budget, schemafrågor, 
resursfördelning  

Församlingens liv (1): 
Relaterar till anställda i 
församlingen och därtill 
de människor som tar 
del i församlingens liv. 

   

Församlingsråd (2): 
Relaterar till förs.herde, 
anställda, det interna 
arbetet, ev även andra 
församlingsråd 

  
 
 
 

 

Pastorat (3): 
relaterar som förs. råd 
till kyrkoråd, fullmäktige 
och Svenska kyrkans 
styrdokument 

   

Figur 1: Matris efter Wermke & Salokangas (2015) över församlingsrådets autonomi i ett 
multidimensionellt sammanhang 
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I den här modellen finns alltså tre rader som utgör olika arenor där församlingsrådet verkar. 
Det är 1) församlingens liv och verksamhet. Det skulle kunna beskrivas som den primära 
nivån. Den andra arenan 2) är i församlingsrådet. Det handlar om församlingsrådets interna 
arbete och dess relationer till kyrkoherde/församlingsherde. Det kan också bestå av arbete 
församlingsråden sinsemellan. Den tredje arenan 3) syftar på det arbete som utförs i relation 
till kyrkoråd, kyrkofullmäktige, stift och nationell nivå. Den inkluderar relationen till Svenska 
kyrkans styrdokument, såsom till exempel kyrkoordningen eller Kyrkohandbok för Svenska 
kyrkan som reglerar gudstjänstlivet. På lokal nivå är församlingsinstruktionen ett viktigt 
styrdokument.  

Kolumnerna är mer uppgiftsorienterade till sin karaktär. Kolumn a) som beskriver den 
grundläggande uppgiften berör i vilken utsträckning församlingsrådet kan påverka, planera 
och besluta om gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Den sociala domänen b) berör 
frågor om förhållningssätt, policys, vilket inkluderar frågor om gemenskap. Betoningen i a) 
ligger på vad som ska göras i enskilda aktiviteter medan b) behandlar om policys som ska 
gälla övergripande i alla verksamheter. Den tredje domänen behandlar de administrativa 
uppgifterna. Den rymmer budget, schemafrågor och resursfördelning. Här återfinns även 
utvecklingsfrågor, som i viss mån är inkluderad i ett långsiktigt budgetarbete. De tre 
domänerna är inte helt åtskilda utan arbetsuppgifterna överlappar ofta varandra och påverkar 
varandra.  

Den här modellen försöker omfatta det liv som ett församlingsarbete utgör. Församlingsrådets 
roll och uppgifter kan visserligen förklaras i ett organisationsschema. Men arbetet består till 
stor del av relationer, möten och påverkan som inte syns i ett sådant schema. Det finns en del 
kritik av att undersökningar använder begreppet autonomi alltför förenklat (Verhoest m.fl., 
2004). Den här modellen tar fasta på att församlingsrådens arbete består av multipla 
styrrelationer. Det betyder att beslutsfattandet är omgivet av flera faktorer som påverkar hur 
den formella makten beslutar i olika ärenden. Kontroll och beslutsfattande kring till exempel 
gudstjänstlivet sträcker sig över flera dimensioner. Den här utsträckningen kan uppfattas som 
brist på tydlighet. Men i själva verket framträder den mångdimensionalitet som autonomi 
omfattar. Inflytande, kontroll och beslut utövas av olika funktioner på olika sätt. Man kan ha 
inflytande över ett visst område medan besluten utförs av någon annan. Även Cribb och 
Gewirtz (2007) använder sig av platser och domäner för att synliggöra mångdimensionaliteten 
i lärares autonomi. 

Den matris som har presenterats i figur 1 blir det instrument som studien kommer att använda 
för att analysera det empiriska materialet. Den utgör ett lämpligt redskap för analysera 
autonomins beskaffenhet i församlingsrådet och för att undersöka hur autonomin där fungerar. 
Den här undersökningen rymmer också möjligheten att pröva om analysinstrumentet kan 
fungera i andra sammanhang. I diskussionen som följer analyserna kommer jag att reflektera 
över instrumentets användbarhet.  
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5 Metod  

Forskningsmetoder ska vara ändamålsenliga för vetenskaplig verksamhet och därmed ska de 
bidra till förståelsen av hur världen hänger samman. Redskapen som används ska bidra till att 
beskriva, förstå och se konsekvenser av de samband som existerar mellan olika företeelser i 
det mänskliga livet (Bjereld, Demker, & Hinnfors 2009; Loseke 2017). Den här studien 
använder sig av olika typer av dokument som empiriskt material. Dokumenten är hämtade 
från olika ansvarsnivåer. De är valda för att tillsammans med analysinstrumentet kunna 
beskriva, förstå och se samband kring uppsatsens frågeställningar.  

Studien utgår från en kvalitativ ansats som syftar till en fördjupad förståelse av de problem 
som diskuteras och analyseras i uppsatsen. Det är en metod som står i en hermeneutisk 
tolkningstradition och som lämpar sig för att uppnå förståelse av komplexa menings-
sammanhang. Det inbegriper en tolkning av dokumenten och ett sökande efter dolda 
innebörder och strukturer. Vid läsningen av materialet uppstår ett växelspel mellan delar och 
helhet, mellan det som är känt och nya observationer i något som kan beskrivas som en 
hermeneutisk spiral (Aspers, 2011, s. 40-44; Denscombe, 2016, s. 319-320; Hjerm, Lindgren 
& Nilsson, 2014, s. 32-37).).  

En tolkande läsning medför att läsaren ställer oväntade frågor till texten eller förskjuter 
perspektiven så att till exempel styrdokument läses från maktens periferi istället för dess 
centrum. Perspektivförskjutning är ett textkritiskt förhållningssätt som erbjuder insikter om 
tänkande och beteende i våra institutioner (Säfström 1999, s. 237-243). 

Studieobjektet är församlingsråd i Svenska kyrkan. Det som studeras är med andra ord den 
lokala styrelsen i en idéburen organisation och dess autonomi. Församlingsrådet är en ny form 
av styrelse inom Svenska kyrkan. Som församlingens lokala styrelse är man i en speciell 
situation då pastoratets kyrkoråd har det övergripande ansvaret och därmed befinner sig 
ovanför församlingsrådet i den lokala organisationens hierarki. Uppsatsen intresserar sig för 
frågor som rör församlingsrådets autonomi utifrån denna speciella situation att befinna 
”under” en annan styrelse.  

5.1 Urval  
Till en början tänkte jag att studien skulle intervjua några ledamöter från olika församlingsråd 
för att undersöka hur de upplever autonomi. Men en sådan undersökning riskerar att främst 
bekräfta den bild av villrådighet som andra rapporter redan beskrivit (Amnéus Hagman, 2017; 
Hedman & Sandberg, 2017). För att vidga kunskapsfältet om församlingsrådets självstyre 
behövs en studie som försöker förstå vad som ligger bakom den otydlighet som det talas om i 
dessa rapporter. Det ledde den här uppsatsens sökarljus mot själva strukturutredningen som 
arbetade fram förslaget till förändrade strukturer för Svenska kyrkan (SKU 2011:2). Arbetet 
med strukturutredningen utgör därmed en utgångspunkt för uppsatsens empiri.  

Strukturutredningen ingår i en demokratisk process som till stora delar påminner om 
riksdagens. Något förenklat fungerar det så att innan ett slutbetänkande läggs fram har det 
föregåtts av motioner, utskottsbetänkande, kyrkomötesdirektiv, utredningens delbetänkande, 
en remissomgång och kommentarer till remisserna. Här finns en stor mängd data som 
behandlar hur den lokala styrelsen för församlingarna ska utformas. I Svenska kyrkans arkiv 



  21 

kan man dessutom ta del av strukturutredningens minnesanteckningar (Ks 2007/0867). Där 
framgår hur utredningen kontinuerligt har diskuterat olika lösningar för hur framtidens 
församlingar ska styras. Efter att strukturutredningens slutbetänkande har presenterats så 
startar en till remissomgång. Dessa remisser behandlas av kyrkostyrelsen som därefter 
framställer sitt förslag till kyrkomötet där det behandlas av organisationsutskottet. Till sist 
behandlas organisationsutskottets förslag i kyrkomötet där det tas ett beslut om förändringar i 
kyrkoordningen.  

Det empiriska underlaget för denna studie utgörs således av utredningar, minnesanteckningar 
remisser, remissammanställningar, skrivelser, samt anföranden och beslut i kyrkomötet. 
Dessutom har en fallstudie gjorts i Uppsala stift om tillämpningen av ordningen med 
församlingsråd. Här har delegationsordningar och församlingsinstruktioner utgjort det 
empiriska underlaget. 

Av kyrkoordningen framgår det att församlingsrådet får sina uppgifter från kyrkoordningen, 
församlingsinstruktionen och uppgifter som kyrkorådet delegerar till församlingsrådet (KO 4 
kap § 21). I strukturutredningen står det att ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och 
församlingsråd behöver tydliggöras i något av församlingens styrdokument för att skapa en 
rationell styrning och ledning. ”Församlingsinstruktionen blir viktig när det gäller att i det 
konkreta fallet utmejsla församlingsrådets ansvarsområde” (SKU 2011:2, s. 254). Liknande 
synpunkter förekommer även i remisser (Ks 2007/0867 akt 55). 

Det medför att församlingsinstruktioner och församlingarnas delegationsordningar också 
utgör styrdokument som anger församlingsrådets roll och funktion i församlingens liv. 
Avsikten med att studera pastoratens egna styrdokument är att se vilka tolkningar som görs av 
kyrkoordningen och om det sker några förändringar av församlingsrådets uppgifter på den 
nivå där kyrkoordningen ska realiseras. Med tanke på kyrkoordningens skrivning om att 
församlingsrådet kan ges ytterligare uppgifter än de som anges i kyrkoordningen och att dessa 
ansvarsområden kan beskrivas i församlingsinstruktion eller genom delegation från kyrko-
rådet utgör dessa dokument relevant material för att undersöka församlingsrådets autonomi.  

Jag har valt att avgränsa mig till att studera pastoraten i Uppsala stift. Anledningen är att det 
är ett lagom stort stift som år 2018 består av 27 pastorat. Lagom stort betyder att i valet av 
Uppsala stift kan samtliga stiftets pastorat studeras. Dessa pastorat representerar dessutom alla 
de fyra regiontyper med vilka jordbruksverket indelar Sveriges kommuner. Studien rymmer 
således pastorat i storstadsområden, stadsområden, landsbygd och gles landsbygd (Jordbruks-
verket.se). Det betyder att materialet innehåller dokument från pastorat i Hälsingland, Gästrik-
land ner till södra Uppland. Sammantaget kan materialet från Uppsala stift anses vara 
representativt för hela Svenska kyrkan. 

Ett annat sätt att samla data från pastoraten skulle kunna vara att välja ut några pastorat från 
varje stift. Men det skulle kunna riskera att bli svårhanterligt stort med tanke på att det finns 
13 stift. För att möjliggöra denna uppsats med en tydlig avgränsning och för att inhämta ett 
någorlunda representativt urval är således pastoraten i Uppsala stift ett rimligt urval. Det är 
även enklare att vända sig till ett stift för att få relevant information än att rikta sig till alla 13 
stift.  
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5.2 Systematisering av urvalet 
I det insamlade materialet framträder en möjlighet att systematisera hur styrning på olika 
nivåer och i olika organ. En enkel förklaringsmodell som visar vad som sker på olika nivåer 
längs beslutsprocessen beskriver organisationen i formuleringsarena och realiseringsarena. 
Modellen har använts för att beskriva styrning av skolan i Sverige (Lindensjö & Lundgren, 
2014, s.171-177; Nihlfors, 2003, s. 27; Skott, 2009, 69-72) och för att studera arbetet med 
församlingsinstruktioner i Svenska kyrkan (Hansson 2004, s 65-68). 

Formuleringsarenan är platsen eller funktionen där organisationen behandlar vad som ska 
göras. Det är arenan där det bland annat formuleras mål, regler och ramar. Realiseringsarenan 
ägnar sig åt hur det ska göras. Men det är inte så att det som förbereds på formuleringsarenan 
oförvanskat behandlas inom realiseringsarenan. I relationen dem emellan sker en mediering 
eller transformering som påverkas av en förhistoria, kulturella betingelser och en samtida 
kontext. Tidigare erfarenheter blandar sig i beslutsprocesser och benämns reformulering. Det 
betyder att en styrelse behöver bearbeta beslut utifrån organisationens historia och 
omständigheter (Skott 2009).  

Med formuleringsarena avses i den här studien processen från motion 2007:49 i kyrkomötet 
till SKU 2011:2, Närhet och samverkan. Reformuleringsarenan utgör material från remisserna 
på slutbetänkandet till kyrkoordningen 2014. Realiseringsarenan undersöker församlings-
rådets autonomi på den lokala nivån, vilket innebär studier av delegationsordningar och 
församlingsinstruktioner. I de fall då kyrkoherdar har kommenterat pastoratets delegations-
ordningar har jag tagit med dessa kommentarer som en hjälp att tolka delegationsordningen. 

5.3 Materialinsamling på lokal nivå 
I Uppsala stift finns 27 pastorat och därtill ett antal församlingar som inte ingår i ett pastorat. 
Varje pastorat är en ekonomisk enhet. Det är också de församlingar som inte ingår i ett 
pastorat. De 27 pastoraten inbegriper 101 församlingar och lika många församlingsråd. Sex 
pastorat består av fem församlingar eller fler. Av dessa är fem med i studien. De kommer att 
benämnas som ”omfattande pastorat” i denna undersökning. Åtta pastorat består just av fyra 
församlingar och de omnämns som ”fyrförsamlingspastorat”. Tre av dessa ingår i materialet. 
De övriga 13 pastoraten utgörs av två till tre församlingar. De refereras till som mindre 
pastorat. Sju av dessa har svarat eller inkommit med delegationsordning och är en del av 
denna studie. Anledningen till denna indelning är att se om det finns några mönster 
beträffande församlingsrådens autonomi mellan olika storlekar på pastoraten. Det finns även 
en idé om att läsningen underlättas om pastoraten differentieras på något sätt. 

Pastorat i Uppsala stift fördelade över storlek 

Storlek på pastorat Benämning Antal i stiftet Antal i studien 
2-3 församlingar Mindre pastorat 13 7 
4 församlingar Fyrförsamlingspastorat 8 3 
5 församlingar eller fler Omfattande pastorat 6 5 

Kolumnen ”antal i studien” visar hur många pastorat som skickat in sin delegationsordning.  I 
svarsfrekvensen visar det sig att omfattande pastorat är mer svarsbenägna än små pastorat och 
mellanstora pastorat, som benämns fyrförsamlingspastorat.  
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Den 19 juni 2018 skickade jag ut en förfrågan via e-post om att få ta del av pastoratens 
delegationsordningar. Förfrågan sändes till pastoratens informationsbrevlådor. Då inkom 
drygt hälften av svaren. Sedan utgick en påminnelse ut den 17 september. Då inkom 
ytterligare svar. Jag har sammanlagt fått in material från 15 pastorat. Det sista svaret som 
finns med i studien kom in 25 september 2018. Ytterligare två pastorat har svarat att deras 
delegationsordningar är under arbete. Mitt material utgör alltså lite drygt hälften av pastoraten 
i Uppsala stift. Några av svaren är mer att betrakta som en blandning av arbetsinstruktion och 
delegationsordning. Vid något tillfälle benämns det inskickade materialet för arbetsordning 
och det har även inkommit material som rubriceras arbetsinstruktion för församlingsråd. Jag 
väljer att ta med allt detta i studien eftersom det är vad pastoraten har responderat på min 
förfrågan. Det inskickade materialet omfattar ungefär 130 sidor. 

Församlingsinstruktionerna finns på Uppsala stifts hemsida.2 Jag har enbart tagit med de 
församlingsinstruktioner som är från 2014 eller senare eftersom församlingsrådens börjar 
verka först 2014. Då framgår det att endast tio av de 27 pastoraten har en aktuell 
församlingsinstruktion. Det materialet omfattar drygt 100 sidor. 

5.4 Databearbetning och analysinstrument 
För att hantera materialet behövs det ett tillvägagångssätt som synliggör och systematiserar 
det som är relevant för studiens syfte. Genom att välja ut vissa begrepp som blir ett slags 
koder framhäver studien de texter som belyser församlingsrådens autonomi. Målet med 
kodningen är att identifiera de mest centrala dragen i insamlat data (Hjerm m fl, 2014, s. 37). 
Kodifieringen är ett ramverk som samlar materialet i kategorier. Dessa kategorier gör det 
sedan enklare för studiens analysinstrument att rikta in sig på vad som ska analyseras. 
Koderna kan också synliggöra syftet och bidra till transparens (Ibid, s. 50-53). 

Inledningsvis identifieras relevant material efter vad som står om församlingsrådets ansvar 
och församlingsrådets uppgifter. När dessa områden inringats kan läsningen bli mer 
detaljinriktad. De kodord som därefter används för att undersöka graden av autonomi i 
församlingsrådens arbete och uppgifter är besluta, kontrollera/godkänna, samråda/inflytande, 
ge förslag/väcka frågor och yttranderätt. Ibland finns dessa ord explicit i materialet. Ibland 
uttrycks dess kodord mer som intentioner.  

Undersökningen använder ett analysinstrument som är framtaget för att studera autonomi hos 
lärare. De problem och möjligheter som det innebär för den här studien att använda detta 
analysinstrument i Svenska kyrkans sammanhang diskuteras i kapitlet om teoretiska 
utgångspunkter. 

5.5 Reflektioner över metoden och etiska aspekter 
I linje med vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) har jag varit 
noga med att informera pastoraten om studiens syfte. Det har varit frivilligt att skicka in de 
dokument jag har bett om. Då jag själv arbetar i Uppsala stift är jag medveten om att många 
känner varandra i Svenska kyrkans sammanhang har jag valt att inte sätta ut namnen på de 
pastorat vars delegationsordningar och församlingsinstruktioner som används. Det kan 
upplevas som alltför utpekande.  

                                                            
2 https://internwww.svenskakyrkan.se/uppsalastift/visitation 
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Utifrån studiens syfte är strukturutredningens arbete och beslutsprocessen inför 2014 års 
kyrkoordning det mest utförliga och tillförlitliga material som finns att tillgå. Här ryms de 
visioner och förslag som efterhand komprimeras i kyrkoordningens regleringar om 
församlingsrådets ansvar och uppgifter. Undersökningen refererar flera gånger till protokoll 
och minnesanteckningar. Denscombe (2016, s. 321) framhåller att mötesprotokoll bör ge en 
systematisk bild av det som har hänt och vara offentligt tillgängliga för att vara tillförlitliga 
för forskning. Såväl protokoll som minnesanteckningar uppfyller både dessa kvaliteter. 
Samtidigt finns en medvetenhet om att det sker saker utanför protokollet och att protokollet 
skrivs för passa in i sitt kulturella sammanhang. Man bör alltså akta sig för att se det som en 
kopia av det som hänt och sagts under ett möte (Ibid., s. 330-331).  

Materialet från realiseringsarenan utgörs till största delen av delegationsordningar. Det 
framstår av det inskickade materialet att en delegationsordning kan betyda olika saker. Vissa 
uppfattar det som en beskrivning av ansvarsfördelning över verksamhetsområden och 
arbetsuppgifter, vilket innebär att det gränsar eller till och med överlappar innehållet i en 
arbetsinstruktion. Andra menar att det handlar enbart om fördelning av beslutsmandat och att 
det främst rör frågor om personal, ekonomiadministration, fastigheter och kyrkogårdar.  
Delegationsordningens grundläggande funktion blir då att bidra till en rationell styrning och 
ledning, så att beslut fattas på rätt nivå i organisationen och beslutsvägarna blir spårbara och 
transparenta. Det medför att sådant som rör församlingslivet och den grundläggande uppgiften 
inte har någon självklar plats i en delegationsordning (Berglund, 2018). De här olika 
tolkningarna av vad en delegationsordning är medför att det som kan tyckas vara en 
jämförelse mellan samma slags dokument innehåller större skillnader än vad som först 
framgår. Det är också en bidragande orsak till att jag, som tidigare nämnts, valt att ta med de 
kommentarer som några kyrkoherdar har gjort kring sin delegationsordning. 

Läsaren bör också uppmärksammas på att uppsatsen använder begreppet arena på två olika 
sätt. I systematiseringen av det empiriska materialet används benämningen formuleringsrena, 
reformuleringsarena och realiseringsarena. När uppsatsen däremot studerar församlingsrådets 
autonomi med hjälp av analysinstrumentet talas det om arenor och domäner. Då texten enbart 
refererar till arena syftar det antingen på församlingens liv, församlingsråd eller pastorat. Det 
är den nivå på vilken församlingsrådets verkar. Av sammanhanget framgår det vilket 
arenabegrepp som åsyftas. 

Sammanfattningsvis finns en medvetenhet om att det studerade materialet på realiseringsnivå 
inte ger en fullständig bild av hur autonomin ter sig för församlingsrådet ute i församlingarna. 
De kyrkoherdar som kommenterar sina delegationsordningar är ett tecken på det. För att få en 
mer komplett bild skulle det behövas observationer. Men då skulle man enbart kunna studera 
enstaka församlingsråd. Med den valda metoden erbjuds en större översikt och en förståelse 
för hur pastoraten tänker eller inte tänker kring församlingsrådets självstyre. Uppsatsens 
hermeneutiska ansats medför att olika tolkningar är möjliga utifrån det material som studerats. 
Det går att fokusera på olika detaljer i materialet. Men helhetsintrycket av församlingsrådets 
autonomi som framgår av resultat och analys torde bli detsamma.  
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6 Församlingsrådens bakgrund och förhistoria - resultat 

Det här kapitlet redogör för hur arbetet med att forma inflytandet på den lokala nivån har växt 
fram. Det börjar med motioner till kyrkomötet år 2007 via beslut i kyrkomötet 2012 och 
avslutas med ikraftträdandet 2014. Ett beslut av kyrkomötet i Svenska kyrkan har en 
beslutsgång som påminner om hur riksdagen fungerar. I bilaga tre till uppsatsen finns en 
tidsaxel som beskriver hur strukturutredningens beslutsprocess behandlats i olika organ.  

För att det ska bli lättare att följa med i texten ges här en kort sammanfattning av vägen från 
motion till beslut. Arbetet med att förändra strukturerna på det lokala planet inleds med 
motion till kyrkomötet. Därefter behandlas det först i läronämnden och sedan i ett utskott. När 
kyrkomötet, som motsvarar riksdagen, har bifallit motionen ger de kyrkostyrelsen ett uppdrag 
om att tillsätta en utredning. Utredningen arbetar fram ett delbetänkande som går på remiss. 
Remisser bearbetas. Utredningen presenterar sedan ett slutbetänkande som också skickas ut 
på remiss. Kyrkostyrelsen bearbetar slutbetänkandet och remisser och framställer en skrivelse 
som beslutsunderlag för kyrkomötet. Där behandlas det återigen i samma utskott innan det går 
till beslut i kyrkomötet. Här följer nu redogörelsen över hur arbetet med att förändra 
strukturerna gått tillväga genom olika organ. 

6.1 Motioner till kyrkomötet 
Till kyrkomötet år 2007 ställde biskoparna Caroline Krook och Sven Thidevall en motion som 
önskade en strukturell översyn av den lokala nivån i Svenska kyrkan. Motionen avslutades 
med frågan: ”Hur kan vi idag tänka kring den lokala nivån och kring församlingsbegreppet?” 
(Motion 2007:49). Biskoparna skriver att anledningen till motionen är de alltmer 
komplicerade organisationsformer som växer fram till följd av sammanläggningar av 
församlingar och pastorat. Dessa sammanläggningar blir många gånger så snåriga att det både 
är ett demokratiproblem och ett arbetsmiljöproblem. Motionen innehåller en historisk 
tillbakablick som beskriver församlingarnas förändrade situation.  

Förr hade organisation, gudstjänstgemenskap och bygd ett direkt samband med varandra. 
Bygden samlades till gudstjänst i sin kyrka, och för att detta skulle vara möjligt organiserades 
församlingen. Men från mitten av 1800-talet ökar skillnaden allt mer mellan församlingen som 
organisation och församlingen som gudstjänstfirande gemenskap. 

I dag ser vi att de lokala gemenskaperna blir allt mer varierade och föränderliga. Församlingen 
som organisation har samtidigt växt i omfattning. Den utvecklingen drivs fram av större krav 
från samhällets sida. Ekonomi, personaladministration, fastighetsskötsel och många andra 
områden fordrar en professionell kompetens i tidigare oanad omfattning. (Motion 2007:49) 

Syftet med motionen anges vara att förenkla och förtydliga det lokala arbetet pastoralt, 
administrativt och ekonomiskt. Det handlar om att ge den lokala kyrkan bättre förutsättningar 
att förverkliga sin grundläggande uppgift och samtidigt åstadkomma större administrativa 
enheter för avgiftsupptagningen. Frågan om Svenska kyrkans organisation, dess demokrati 
och delaktighet hade redan då behandlats i det som kallades Demokratiutredningen och 
utmynnade i tre rapporter: Demokratin är en successiv uppenbarelse 2005, Välja med 
förtroende 2006 och Styra och leda 2008. Biskoparna Krook och Thidevall refererar i sin 
motion till rapporten Välja med förtroende (2006) och skriver   
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Som ett naturligt ideal ser vi en enkel, lättförståelig och tydlig organisation med ett klart 
samband mellan befogenheter och ansvar. Den organisationsform som kommer närmast detta är 
enförsamlingspastoratet." (Välja med förtroende. Svenska kyrkans utredningar 2006:2, sid. 
135.) 

Det fanns även andra motioner som berörde strukturfrågor på lokal nivå (2007:65, 2007:82 
och 2007:86). Särskilt kan nämnas motion 2007:65 som ställdes av Bo Hansson, 
nomineringsgruppen Öppen kyrka. Den önskade ett förtydligande av hur ”församling” och 
primär enhet” används i kyrkoordningens avsnitt om församlingarna, som återfinns i 
inledningen till andra avdelningen. Både Hanssons och biskoparnas motion vill se en 
reflektion över församlingsbegreppet.  

6.2 Läronämndens yttrande 2007 
Läronämnden, som består av samtliga biskopar, förtroendevalda samt teologiskt sakkunniga, 
återkopplar till att både samhälle och kyrka och relationen dem emellan har genomgått 
förändringar som bör leda till en förnyad reflektion kring församlingsbegreppet. Läronämnden 
skriver att det behövs en genomlysning av hur delaktighet och ansvarstagande ser ut i olika 
församlingars situation och sammanhang. 

Därvid är det samtidigt nödvändigt att en pastoralt och ekonomiskt bärkraftig organisation som 
motsvarar arbetsrättsliga krav kommer till stånd. Sammantaget bör detta leda till ett 
förtydligande av kyrkans självförståelse och teologiska och pastorala identitet. (Läronämnden 
yttrande 2007:13 y) 

6.3 Organisationsutskottets betänkande 2007 och kyrkomötets beslut 2007 
Organisationsutskottets betänkande till kyrkomötet 2007:7 nämner att mellan år 2000 och 
2006 har det gjorts flera ändringar i församlingsindelningarna. Den lokala strukturen har fått 
en väldig spännvidd mellan stora och små församlingar, vilket har bidragit till att Svenska 
kyrkan på lokal nivå har blivit en komplicerad organisation. Sammanläggningar av pastorat 
och församlingar ser man som ett tecken på att nya strukturer efterfrågas. Även organisations-
utskottet anknyter till utredningen Välja med förtroende (2006) och skriver att enförsamlings-
pastoratet är en enkel och tydlig organisationsform där ansvar för att besluta om resurser och 
ansvar för verksamhetens innehåll hålls samman. 

Organisationsutskottets betänkande 2007:7 föreslår att kyrkomötet beslutar ”bifall till motion 
2007:49 och med anledning av motion 2007:65, uppdra till kyrkostyrelsen att tillsätta en 
utredning med syfte att förenkla och förtydliga kyrkans lokala nivå: pastoralt, administrativt 
och ekonomiskt”. 

Kyrkomötet beslutar i enlighet med organisationsutskottets betänkande 2007:7. Det innebär 
att kyrkostyrelsen får till uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som utreder ärendet. I anslutning 
till beslutet anger kyrkomötet att en del av kyrkans hinder för utveckling är förknippande med 
att organisationen på lokal nivå upplevs som komplicerad och otydlig. Kyrkomötet beslutar 

att utreda hur den lokala nivån kan göras enklare och tydligare pastoralt, administrativt och 
ekonomiskt. Övriga motioner avslås därför att de ingår i, eller är beroende av, det nämnda 
utredningsuppdraget. (Kyrkomötet Beslut 2007, § 84) 
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6.4 Kyrkostyrelsens direktiv 2008 
En kort beskrivning av kyrkostyrelsens direktiv till det som kom att kallas strukturutredningen 
ges i fyra punkter (SKU bilaga 2011:2 s. 10):  

• ge förutsättningar för bred delaktighet, ansvarstagande och gemenskap  
• bidra till tydlig ansvarsfördelning 
• bidra till långsiktig ekonomisk bärkraft 
• ge förutsättningar för en god arbetsmiljö 
 

I direktivet betonas särskilt uppgiften att skapa förutsättningar för en väl fungerande lokal 
gemenskap och en resurseffektiv förvaltning med långsiktig ekonomisk bärkraft. 
Strukturutredningen ska också göra en utvärdering över de senaste årens strukturförändringar 
och indelningsändringar och bidra med en förnyad reflektion över församlingsbegreppet. De 
ledamöter som deltog i arbetet med strukturutredningen återfinns i noten nedan. 3 

6.5 Strukturutredningens arbete 2009 
I mars 2009 fördes överläggningar med stiftsstyrelserna. I dessa överläggningar reflekterar 
man bland annat kring frågor om  

• Hur kyrkan förmår att skapa relationer så att man som kyrka förmedlar en känsla av 
inflytande och delaktighet.  

• Pastorat som grund istället för församling. 
• Att den lokala strukturen behöver ha former som kan uttrycka samhörigheten med den 

lokala kyrkan. 
• Arbetsgivarskapet. 
• Vikten av att hålla samman verksamhetsansvar och resursansvar.  

(Ks 2007/0867 akt 25) 

                                                            
3 Lars Johansson (s), konsult, ordförande 
Hans-Olof Andrén (posk), professor 
Åke Blomqvist (FiSK), kommunalråd, till 8 december 2009 
Susann Torgersson (FiSK), fil Mag, från 8 december 2009 
Olle Burell (s), arkitekt 
Christina Eriksson (s), prost, till 4 mars 2009 
Margareta Carlenius (s), kyrkoherde, från 4 mars 2009 
Mats Hagelin (m), kyrkoherde 
Barbro Ingvall (kr), arbetsterapeut 
Sven-E. Kragh (c), prost 
Sven Thidevall, biskop, till 30 juni 2010 
Thomas Söderberg, biskop från 30 juni 2010 
Hans Ulfvebrand (m), kontraktsprost 
Till expert utsågs utvecklings- och planeringschef Erika Brundin. Till sekreterare utsågs 
utredningssekreterare Gunnar Edqvist och handläggaren Göran Oscarsson. I sekretariatet har hand-
läggare Barbro Olsson biträtt i arbetet. Hon ersattes den 1 januari 2010 av Karin Bohlin (SKU 2011:2). 

 



  28 

I maj samma år behandlar Strukturutredningen att komplicerade organisationsformer såsom 
flerförsamlingspastorat och vissa samfälligheter skapar arbetsmiljöproblem. Problemen går 
mer eller mindre att härleda till att det finns flera beslutande och verkställande organ som 
överlappar varandra på den lokala nivån (Ks 2007/0867 akt 28). 

6.6 Diskussionsmaterial om framtidens församling och dess remisser 
I mars 2010 presenterade Strukturutredningen ett delbetänkande - Strukturer för framtidens 
församling. Ett diskussionsmaterial från Strukturutredningen. I materialet beskrivs sju olika 
förslag på modeller för framtida strukturer. Några modeller innebär mer genomgripande 
förändringar som innefattar både regional och nationell nivå.  

Modell A innebär att den dåvarande strukturen och ansvarsfördelningen i huvudsak består. En 
viss förenkling sker genom att det inte får finnas några flerförsamlingspastorat i flerpastorats-
samfälligheter och att samfälligheter inte får bildas över kommungränser. Det sistnämnda 
motiveras av att det förenklar om den kyrkliga indelningen följer samhällets indelning. 

Modell B syftar till att församlingen blir den enda kyrkoordningsrelaterade nivån. Där ska allt 
formellt ansvar finnas samlat både för verksamhetens innehåll och för de ekonomiska och 
personella resurserna. Församlingarna är fria att själva hitta lokala samverkansformer där 
behov finns. Det kan vara en samverkansstämma eller en samfällighet som församlingarna 
lokalt beslutar om. Den leds av församlingsdelegerade som kyrkofullmäktige utser. Det är 
möjligt att inom församlingar göra distriktsindelningar. Begreppet pastorat avskaffas. 

Modell C syftar till att pastoratet blir den enda obligatoriska lokala nivån. Det finns ett 
kyrkofullmäktige och en kyrkonämnd som styrelse. Pastoratet har en kyrkoherde. Pastoratet 
har huvudansvaret för alla uppgifter. Det inkluderar den grundläggande uppgiften samt 
resursuppgifter av olika slag. Det ska finnas en pastoratsinstruktion som motsvarar rådande 
församlingsinstruktion. I pastoratsinstruktionen ska församlingarnas uppgifter finnas med. 
Församlingarna har egna kyrkoråd som utses av kyrkofullmäktige. Pastorat kan samverka 
med varandra och beslutar om denna samverkan lokalt med vissa förbehåll. 

Modell D liknar modell i C i stor utsträckning. Den tydligaste skillnaden är att pastoratens 
indelning följer kommunernas indelning. Därmed ska det finnas ett enda pastorat i varje 
kommun, ett kyrkofullmäktige, en kyrkonämnd och en kyrkoherde. Kyrkofullmäktige ska 
besluta om församlingsindelning. Det skulle betyda att distriktsindelningar inte behövs. 

Modell E innebär att Svenska kyrkan delas in i omkring 125 regioner som ansluter till 
kontraktsindelningen. Regionen är ett samverkansorgan – en slags samfällighet – för de 
församlingar som den bildas av. Alla församlingar som ingår i en region är enförsamlings-
pastorat. De har fullt ut ansvaret för den grundläggande uppgiften inom pastoratet. Regionens 
fullmäktige beslutar om gemensam kyrkoavgift för alla församlingar inom sitt område. 
Regionerna är arbetsgivare för alla anställda på lokal nivå och har ansvar för alla fastigheter 
inom sitt område. Stiftsstyrelsen beslutar om regions- och församlingsindelning. 

Modell F anger stiftet som ett samlat resursansvar för allt kyrkligt arbete inom sitt område. 
Stiftsfullmäktige beslutar om kyrkoavgift. Stiftet är arbetsgivare för alla anställda och 
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ansvarar för alla fastigheter. Inom stiftet finns bara enförsamlingspastorat som ansvarar för att 
den grundläggande uppgiften blir utförd.  

Modell G innebär att nationell nivå utgör ett gemensamt resursansvar för Svenska kyrkan. 
Kyrkomötet beslutar om en gemensam kyrkoavgift. Trossamfundet Svenska kyrkan är 
arbetsgivare för alla anställda som tjänstgör på lokal nivå och har ansvar för förvaltningen av 
alla fastigheter. Inom denna modell ryms både enförsamlings- och flerförsamlingspastorat. 
Församlingarna disponerar för varje år de medel som anvisa från nationell nivå. Stiftens 
främsta uppgift är att bedriva tillsyn. 

Ingen av modellerna nämner, utom möjligen modell B, innehåller en detaljerad plan för hur 
styrning och ansvarsfördelning på lokal nivå ska se ut. Beskrivningarna är förhållandevis 
öppna och lämnar stort tolkningsutrymme, vilket innebär stor flexibilitet men även brist på 
tydlighet. Det framgår också av materialet att modellerna inte är fullt genomarbetade förslag. 
Modellerna har bearbetat och lyft fram olika delar av utredningens mål. Man skriver att ett 
slutgiltigt förslag troligtvis inte kommer att bestå av endast en av de föreslagna modellerna 
utan av flera. Syftet med diskussionsmaterialet är att stimulera till samtal om framtida 
strukturer och att dessa samtal ska komma med nya förslag. Materialet ska således betraktas 
som att ”arbete pågår”. 

Det bör ändå nämnas att det är i huvudsak två av modellerna som man kommer att gå vidare 
med och det är modell B och modell C. Modell B utgår från att det ska finnas en obligatorisk 
lokal nivå – församlingen. Modell C utgår från att det ska finnas en obligatorisk lokal nivå – 
pastoratet. Skillnaderna mellan dessa modeller är i praktiken inte alldeles enkel att förklara. 
Om modell C utgörs av ”enförsamlingspastorat blir det i stort sett samma modell som den 
föregående modell B”, konstaterar utredarna själva (Strukturer för framtidens församling, 
2010 s. 13).  

Tolkningsutrymmet och öppenheten i modellernas beskrivning beror på att de ska kunna 
knyta an till den specifika kontexten. En tydlig skillnad är att det ska finnas en kyrkoherde i 
varje församling i modell B. I modell C ska det finnas en kyrkoherde i varje pastorat. I 
beskrivningen av modell B föreställer sig utredarna att församlingarna kan komma att behöva 
hitta olika samverkansformer med varandra för en rationell administration.  Det skulle kunna 
vara samverkansstämma eller samverkansstyrelse. Vilka uppgifter och befogenheter de kan 
tänkas ha skrivs inte ut. Det är därför oklart hur det skulle kunna påverka det lokala 
inflytandet i modell B.  

I modell C står det att det finns ett kyrkofullmäktige och en kyrkonämnd som styrelse. 
Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingarnas kyrkoråd. Ansvarsfördelningen mellan 
kyrkonämnd och församlingarnas kyrkoråd avgörs lokalt. ”Pastoratet har det grundläggande 
ansvaret för alla uppgifter, såväl de som gäller församlingens grundläggande uppgift som 
resursfrågor av olika slag” (Strukturer för framtidens församling, 2010 s. 13).  Det är lite 
oklart vilket eller vilka organ texten åsyftar med ”pastoratet”. I modell B förefaller det vara 
kyrkorådet som är den enda styrelsen. Förhållande till en eventuell samverkansstyrelse står 
det inget om. Den flexibilitet som varje modell ger utrymme för gör det lite svårt att veta hur 
de olika förslagen kommer att se ut i praktiken.  
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6.7 Remissvar på delbetänkande Strukturer för framtidens församling 
Utredningen inbjöd bland annat församlingar, samfälligheter, stift och fackförbund att komma 
med synpunkter. Materialet lades även upp på Svenska kyrkans hemsida för var och en att 
lämna sina synpunkter. Sammanlagt inkom 528 svar. Med tanke på svarens omfattning och att 
det knappt finns några förslag som specificerar hur olika ledningsorgan förhåller sig till 
varandra i det lokala inflytande, vilket är uppsatsens syfte, finner jag det rimligt att enbart läsa 
den sammanställning av svaren som finns i SKU bilaga 2011:2. 

Svaren antyder en farhåga att med större enheter kommer människor i församlingen allt längre 
från besluten, vilket kan innebära en bristande relevans för kyrkans verksamhet. Flera betonar 
att kyrkan består av relationer. Det är en uppfattning som bekräftas i tidigare studier om av 
Svenska kyrkan (Hansson, 2001; Hansson 2004 och Stålhammar 2002). För att relationer ska 
komma till stånd och bli meningsfulla behöver människor inbjudas till delaktighet och det 
förutsätter lokala beslutsnivåer. Framtida strukturer bör stärka de ideella medarbetarnas 
medverkan i församlingens verksamheter. Det är viktigt att behålla det lokala självstyret 
beträffande den grundläggande uppgiften. Ekonomi, juridik och administration kan man 
förlägga till förvaltningar på pastoratsnivå eller stiftsnivå (SKU bilaga, 2011 s. 107-118). 

På en fråga om hur man ser på församlingen som kyrkans grundläggande enhet svarar flera att 
kyrkan behöver reflektera över vad som menas med församlingsbegreppet. Ett svar menar att 
”församlingsbegreppet måste bli flexibelt vilket kan uppnås genom att pastoratet blir den 
grundläggande enheten” (SKU bilaga 2011:2, s. 143). Flera svar återkommer till att ansvaret 
för resurser och den grundläggande uppgiften bör ligga på samma nivå. Vissa tycker att 
organisationsfrågor är sekundära. Hur människor möts är av grundläggande betydelse. Under 
samma fråga finns ett längre svar från en ganska stor församling (egen ekonomi och över 
20 000 invånare) som nämner att det borde finnas församlingsråd av aktiva som styr den 
lokala verksamheten. Det är en av de tidigaste, kanske rentav den tidigaste skriftliga 
formuleringen som föreslår benämningen församlingsråd..  

Det väsentliga är att det lokala arbetet organiseras utifrån den lokala situationen 
(”markkänningen”) samt att det finns en mycket tydlig delegation från och till arbetsledare/ 
verksamhetsansvariga och kyrkoherde/kyrkoråd. På det lokala planet ska det också finnas 
församlingsråd som består av aktiva som ges möjlighet att vara med och styra verksamheten 
utifrån den lokala enhetens uppdrag (SKU bilaga 2011:2, s. 139-140). 

När det gäller styrkorna med modellerna B och C pekar svaren på att det i bägge fallen 
handlar om att ansvaret för resursfrågor och innehålls/verksamhetsfrågor hålls samman. 
Skillnaden är att med församlingen som obligatorisk på lokal nivå (modell B) får man en 
tydlig organisation. Med pastoratet som obligatorisk på lokal nivå (modell C) får man en 
flexibel organisation. 

Svagheterna med förslaget om församlingarna som den obligatoriska lokala nivån är det som 
berörts ovan om att stora församlingar riskerar att bli opersonliga, urholka det lokala 
engagemanget och att kyrkorådet kommer att överbelastas med frågor om ekonomi, personal, 
byggnader mm. Med modell C handlar svagheterna om kyrkoråden i församlingarna. Det 
finns remisser som oroar sig över att församlingarnas kyrkoråd avlövas alla viktiga beslut som 
istället kommer att tas av pastoratets kyrkoråd.  Därmed föreligger det en risk för försvagad 



  31 

lokal demokrati, toppstyrning och centralisering. Församlingarna blir inte den primära 
enheten med modell C där pastoratet är den grundläggande enheten på lokal nivå (SKU bilaga 
2011:2, s. 162-164).  

Det finns två särskilt intressanta iakttagelser i remissvaren angående modell C. Ett svar menar 
att de lokala församlingarna bör avstå från kyrkoråd. De kan snarare ses som distrikt i 
pastoratet. Ett annat svar går vidare med den här frågan och föreslår att pastoraten inrättar 
verksamhetsråd som ska främja delaktighet, idealitet och frivillighet. Här anas en utveckling 
mot det lokala inflytande som kom att benämnas församlingsråd. I remisserna finns förslag 
om att kyrkoråden i församlingarna försvinner och istället inrättas någon form av 
verksamhetsråd. Då uppstår en situation där det blir svårt att se någon avgörande skillnad 
mellan modell B och modell C.  

Skillnaden mellan begreppet församling i modell B och pastorat i modell C framstår i mindre 
utsträckning av innehållslig karaktär och mer i karaktären att i princip samma sak fått olika 
benämningar, alltså en fråga om semantik (SKU bilaga 2011:2, s. 160) 

Det som återkommer ofta i remissvaren är att det finns många oklarheter i modellerna. Det 
gäller särskilt ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling. Det innebär att det blir 
otydligt med vad som händer med församlingen som grundläggande enhet i ett pastorat. 
 
6.8 Strukturutredningens arbete dec 2010 – jan 2011 
I kölvattnet av remissvaren från Strukturer för framtidens församling diskuterar utredningen 
modell C som tydligt försöker hålla ihop resurs och verksamhet i en enhet. Men de vill inte 
föreslå en förändring i Lagen om Svenska kyrkan och enligt lagen är församlingen en juridisk 
enhet. Därför måste församlingen ha en styrelse. På mötet 16-17 december 2010 bestämmer 
sig utredningen för att församlingsstyrelse bör benämnas församlingsråd. I minnesanteck-
ningarna står det dessutom att ”Pastoratet ska vara nivån för styrning, ledning, resurser” (Ks 
2007/0867 akt 48). Utredningsgruppen diskuterar problematiken i pastorat med församlingar. 
Det som i första hand åsyftas är självständigheten och beslutskompetensen för församlingar 
som ingår i ett pastorat. Öppna skrivningar i kyrkoordningen ska ge utrymme för flexibla 
lösningar lokalt. 

I samma minnesanteckningar diskuteras ett förslag om ansvarsfördelning mellan kyrkoråd och 
församlingsråd. Kyrkorådet ansvarar för gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. 
Församlingsrådet ansvarar för gudstjänst. Kyrkorådet och församlingsrådet ansvarar alltså 
gemensamt för gudstjänst. I praktiken blir det kyrkorådet eller kyrkoherden som bestämmer. 
När det kommer till kritan innebär den här ansvarsfördelningen att församlingsrådet inte har 
ansvar för någonting. Övriga uppgifter som församlingsrådet kan tänkas göra är utse 
kyrkvärdar, samråda om gudstjänstens utformning, samråda om gudstjänstplan och bestämma 
kollektändamål för församlingskollekter.  

Vid nästa möte i januari 2011 fortsätter utredningen att tala om pastoraten som positiva 
bärkraftiga enheter. En enkel och tydlig organisation kan bestå av församlingar med pastorat 
som har ansvaret. Men samtidigt kvarstår problemet med relationen mellan församlingar och 
pastorat. Det är inte tydligt ”vad som är skillnaden mellan en distriktsindelad församling och 
flerförsamlingspastorat” (Ks 2007/0867 akt 55). Mötet funderar på om man kan ta bort 
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distriktsbegreppet. Det står i minnesanteckningarna ”att det är församlingen som kyrklig enhet 
som vi bör lyfta fram. Det ska finnas inflytande över vad som sker lokalt” (Ibid.) Ett förslag 
för att styra upp detta med ansvarsfördelningen är att den ska nedtecknas i församlings-
instruktionen. Men sedan står det inte mer om ansvarsfördelningen. Problemet lämnas därvid. 

6.9 Strukturutredningens betänkande: Närhet och samverkan 
Strukturutredningen är på 350 sidor och innehåller redogörelser för hur Svenska kyrkans 
organisation har ändrats genom historien. Särskilt vikt läggs vid det som hänt de senaste 50 
åren. Det som är intressant för den här studien berör frågan om det lokala inflytandet, 
församlingsrådet. ”Som styrelse för en församling som ingår i ett pastorat ska finnas ett av 
pastoratets kyrkofullmäktige valt församlingsråd” (SKU 2011:2 s. 247). Förutom förtroende-
valda ska kyrkoherden eller annan präst som kyrkoherden utser vara ledamot i församlings-
rådet. Det står vidare att ett församlingsråd får sina uppgifter från tre håll: kyrkoordningen, 
församlingsinstruktion samt övriga uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till 
församlingsrådet (Ibid., s. 249).  

Församlingsinstruktionen är i betänkandet ett viktigt instrument för att tydliggöra ansvars-
fördelningen mellan pastorat och församling och dessutom mellan församlingarna i pastoratet. 
Men det ges inga förslag på hur denna fördelning av ansvar kan se ut. Relationen mellan 
församling och pastorat och frågan om ansvar överlämnas till församlingarna och pastoraten 
att själva lösa. Anledningen är att de ska kunna anpassa styrning och ledning efter de lokala 
förutsättningarna. Samtidigt går det inte att komma ifrån att utredningen skriver ”Kyrkorådet 
bör ha hela det samlade styrelseansvaret” (SKU 2011:2, s. 251). Den lokala anpassningens 
utformning är det helt upp till kyrkorådet och kyrkofullmäktige att besluta om. Kyrkorådet 
föreslås därmed bli det övergripande och beslutsmässigt starka ledningsorganet i pastoraten. 

De uppgifter och ansvarsområden som strukturutredningen tilldelat församlingsråden anges 
här nedanför, samt vilka ändringar i kyrkoordningen som föreslås. Då benämningen 
”samråda” förekommer flera gånger bör det påpekas att samråda kan ge sken av att ett 
jämbördigt samtal har ägt rum där parterna har kommit överens om ett beslut. Men samråda 
kan också betyda att kyrkoherden framför sina förslag till församlingsråd och därefter tar 
beslut oberoende av församlingsrådets reaktion. Strukturutredningen anger ingen tydlig 
definition av samrådet. Däremot förekommer en reflektion över begreppet i kommentaren till 
kyrkoordningen som återges i slutet av detta kapitel. Uppgifter för församlingsrådet: 

• Val av kyrkvärdar, 2 kap. 18 §. 
• Får efter samråd med församlingens präster och musiker besluta om vilka former av 

huvudgudstjänster som utöver högmässa ska användas i församlingen, 17 kap. 6 §. 
• Får efter samråd med församlingens präster och musiker och tillstånd från domkapitel 

besluta om ekumenisk huvudgudstjänst, 17 kap. 7 §. 
• Kyrkoherden beslutar efter samråd med församlingsråd, församlingens präster och 

kyrkomusiker om huvudgudstjänstens uppbyggnad och utformning, 17 kap. 8 §. 
• Kyrkoherden fastställer efter samråd med församlingsråd, församlingens präster och 

kyrkomusiker en plan för församlingens gudstjänster, 17 kap. 9 §. 



  33 

• Kyrkoherden fattar beslut om huvudgudstjänst i annan form än som finns i kyrkohand-
boken efter samråd med församlingens präster och kyrkomusiker och efter 
medgivande av församlingsråd, 18 kap. 6 §. 

• Kyrkoherden fattar beslut beträffande ekumeniskt nattvardsfirande efter samråd med 
församlingens präster och efter medgivande från församlingsrådet, 20 kap. 6 §. 

• Yttranderätt vid lokala beslut om församlingsindelningen, 37 kap. 7 §. 
• Beslutar om inventarieansvarig kyrkvärd, 40 kap. 2 §. 
• Ändringar av en kyrkobyggnad eller i ett kyrkorum får inte göras utan godkännande 

från församlingsrådet om det inte finns synnerliga skäl, 40 kap. 2b §. 
• Beslutar om upplåtelse av kyrka, kyrkoherde ska ges möjlighet att yttra sig, 41 kap. 3-

6, 8 och 9 §§. 
• Beslutar om församlingskollekt, 43 kap. 6 §. 
• Lokalt beslut om ändring av kollektdag, 43 kap. 7 §.  
• Pastoratets kyrkoråd och kyrkoherde ska samråda med församlingsråd inför beslut om 

församlingsinstruktion, 57 kap. 5 §. 
• Rätt att väcka ärende om ändring i församlingsinstruktion, 57 kap. 6 §.  
• Rätt att begära prövning av ett stifts beslut, 57 kap, 8 §. (SKU 2011:2). 

 
De flesta uppgifterna är kopplade till församlingens gudstjänstliv. ”Det är i första på det 
området som det finns närmare bestämmelser i kyrkoordningen om församlingens 
grundläggande uppgift” (SKU 2011:2, s. 249). När utredningen skriver om församlingsrådets 
möjligheter till inflytande står det att församlingsråd kommer i stor utsträckning ”ha samma 
uppgifter som nu gäller för ett kyrkoråd i en församling inom en samfällighet” (Ibid, s. 261). 
Det är svårt att förstå vad utredningen avser med denna formulering eftersom de några sidor 
tidigare skriver att ”Församlingar som ingår i ett pastorat har inte sådana uppgifter som kräver 
ett beslutande organ men där ska, som framgår i det följande, finnas en styrelse” (Ibid. s. 246). 
Den här spänningen mellan ett utsträckt eller mycket begränsat ansvarsområde återkommer 
jag till analysen eftersom kyrkoråd i en dåvarande samfällighet hade ett betydligt större 
beslutsmandat än vad som föreslås församlingsråd.  

Utredningen nämner att ”pastoratets kyrkoråd kan delegera olika uppgifter till 
församlingsrådet” (SKU 2011:2, s. 250). Vilka uppgifter de kan tänkas vara anges inte i 
förslaget för det beror på pastoratets och församlingens storlek och kontext. Men det finns 
intentioner om att pastoratets kyrkoråd ska kunna delegera flera uppgifter än de som anges i 
kyrkoordningen eftersom utredningen använder kyrkoråd i samfällighet som jämförelse till 
församlingsrådens funktion. Å andra sidan föreslår utredningen att pastoratets kyrkofull-
mäktige ges fulla ansvaret att besluta om församlingsindelning, vilket innebär att det kan 
besluta om att två eller fler församlingar läggs samman och att deras församlingsråd upphör 
(Ibid., s. 244-245.). 

6.10 Remisser på betänkandet SKU 2011:2 
Strukturutredningens betänkande sändes ut till 1807 remissinstanser. Det inkluderar Svenska 
kyrkan på i princip alla nivåer. Utredningens skickades även bland annat till fackförbund, 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkans unga, Riksantikvarieämbetet och 
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länsantikvarierna. Det inkom 1259 digitala svar. Ytterligare 45 spontanyttranden lämnades 
också in. Kyrkostyrelsens utskick bestod av de förslag man avsåg göra i kyrkoordningen. 
Varje förslag följdes av en fråga om man bejakade förslaget, om man bejakade efter viss 
justering, om man ansåg att förslaget inte borde genomföras eller om man avstod att svara. 
Flera remissinstanser valde det fjärde svarsalternativet – avstår att svara (KsSkr 2012:5). De 
remisser som valt att avstå från svar har räknats som ett variabelbortfall och räknas inte in i 
procenten av jakande och nekande svar. 

Hur många som valt att avstå att svara på frågor om utformningen av den lokala strukturen 
framgår inte. Där finns ett mörkertal som kan rymma flera negativa svar. Hakarps församling 
har enbart skrivit ett fritextsvar och deras svar kan därför inte sorteras in under de givna 
kategorierna. De skriver att ”utredningen saknar överblickbara förslag” (Ks 2011/0339 akt 
66). När det är svårt att överblicka ett förslag tyder det på oklarheter och det kan knappast 
tolkas som ett tydligt jakande svar. Även Trelleborgs församling har enbart skrivit en fritext 
som svar och därmed undgått de givna kategorierna. De påpekar att ”det är viktigt att ha 
beslutande organ som ligger nära medlemmarna i församlingen” (Ks 2011/0339 akt 37).  

En mer okomplicerad förklaring till att ta bort de som avstår att svara är att alla remiss-
instanser inte är berörda av alla förslag och därför avstår. En del har helt enkelt ingen åsikt i 
vissa frågor. 

Då mängden remisser är stor har jag valt att läsa de 100 först inkomna remisserna. De 
representerar olika perspektiv på betänkandet. Drygt hälften av de 100 svaren kommer från 
församlingar, pastorat eller samfälligheter. Offentliga myndigheter, som till exempel 
länsstyrelser, står för knappt tio svar. De kyrkliga nomineringsgrupperna och andra intresse-
grupper inom kyrkan har lämnat in ungefär 15 svar. Det finns även remisser från fackförbund, 
stiftelser, stiften och spontanremisser från enskilda personer. Det är ibland svårt att avgöra 
vilka som står bakom en remiss, därför är inte återgivningen helt exakt. Med den här bland-
ningen av svar tror jag mig ha fått en variationsrik bild och en någorlunda god representation 
av materialet. Det förefaller inte troligt att ytterligare remisser nämnvärt skulle förändra 
bilden som dessa 100 svar utgör. Utöver dessa har jag läst de remisser som tas upp i 
kyrkostyrelsens skrivelse (KsSkr 2012:5). 

Syftet med denna studie är att undersöka den lokala styrelsens (församlingsrådens) autonomi. 
Sålunda kommer jag särskilt att studera hur olika instanser har svaret på förslaget: ”Som 
styrelse för en församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett av pastoratets 
kyrkofullmäktige valt församlingsråd” (KsSkr 2012:5, s. 92) 

58,5% svarar ja 

18,1% svarar ja efter viss justering 

23,5%  svarar nej  

Det här är ett förslag som väcker stort motstånd i relation till andra förslag. Det är bara ett 
enda förslag, det om stiftens ansvar för kyrkobyggnader, som möter mer motstånd. De flesta 
ger negativa kommenterar om det indirekta valet av ledamöterna i församlingsrådet och 
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nomineringen av dessa. Malmö samfällighet är orolig för att förslaget medför ett demokratiskt 
underskott på lokalplanet. Uppsala domkyrkoförsamling  

ser behov av ett förtydligande av församlingsrådets funktion, inte minst i frågan om 
fastställande av församlingsinstruktion där vi ser det som centralt att församlingsrådet får ett 
starkt inflytande (KsSkr 2012:5, s 93). 

En del svar menar att beteckningen styrelse är felaktig. Härlanda församling skriver 

Styrelseuppgifterna har hittills ansetts som ett arbete med strategiska frågor (se Styra och leda 
[SKU 2008:1], s.128). Eftersom församlingsrådets enligt förslaget till kyrkoordnings-
bestämmelser inte ska besluta om verksamhetens mål och inriktning, om resurstilldelning eller 
om arbetsgivarfrågor kan rådet inte betraktas som en styrelse i den mening som det uttrycket 
hittills har brukat ges. (KsSkr 2012:5, s. 94) 

Frågor om församlingsrådens möjligheter till inflytande, det lokala engagemanget, 
demokratiskt underskott och en oro för ökade avstånd istället för närhet är återkommande i en 
majoritet av svaren. Även de som är positiva till förslaget uttrycker en viss oro. En instans 
som länsstyrelsen i Jämtlands län skriver att på grund av den centralisering som förslaget 
innebär bör Svenska kyrkan titta närmare på frågan ”hur man upprätthåller intresset och 
ansvarstagandet för det lokala kulturarvet” (Ks 2011/0339 akt 106). Karlstad stift bejakar 
förslaget men skriver att det finns risk för centralstyre. Det blir viktigt med tydlig delegation 
och ordning för uppdrag (Ks 2011/0339 akt 92). Folkärna församling är också positiva men 
betonar samtidigt vikten av att församlingarna kan behålla det lokala ansvaret för 
verksamheten (Ks 2011/0339 akt 90).  

Kyrkonämnden i Norrköpings kyrkliga samfällighet undrar över maktfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstemän och skriver liksom Uppsala domkyrkoförsamling att 
församlingsrådens roll och befogenhet måste tydliggöras. De ser en oönskad centralisering i 
förslaget och vill bland annat se ett klargörande av  

begreppen ”förtroendevald” och ”ideell medarbetare”. Förtroendevald är man i ett beslutande 
organ. Som ideell medarbetare deltar man i församlingens arbete tillsammans med övriga 
anställda (Ks 2011/0339 akt 67). 

Det är tydligt att flera remissinstanser är oroliga för att pastoratet tar över ansvaret för den 
grundläggande uppgiften. Det kan leda till att församlingar som ingår i pastorat ”förlorar sin 
självständighet och blir närmast distrikt och att medlemmarnas möjlighet att påverka i flera 
avseenden kommer att minska” (KsSkr 2012:5 s. 83). Den här oron tar sig uttryck i 
motståndet mot förslaget att pastoratet ska ha en gemensam församlingsinstruktion för hela 
pastoratet. Om församlingsrådet inte har rätt att besluta om församlingsinstruktionen, utan 
endast får samråda om den, förlorar församlingen en väsentlig del av inflytande över den egna 
verksamheten. Församlingen förlorar dessutom ett viktigt instrument för att påverka arbetet 
med den grundläggande uppgiften (se bland annat Ks 2011/0339 akt 58, 72, 41). 

Av de 100 remisser som jag har läst framhålls det i en majoritet av församlingarnas, 
pastoratens och samfälligheternas svar som ett problem att ansvarsfördelningen mellan 
församling och pastorat är oklar. Flera oroas över att församlingar som ingår i ett pastorat blir 
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som distrikt i ett enförsamlingspastorat. Det innebär att det blir en skillnad på församlingar 
som inte ingår i ett pastorat jämfört med de som ingår i pastorat. 

6.11 Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2012:5  
Kyrkostyrelsen undviker, i likhet med utredningen, att göra några mer precisa regleringar av 
den lokala nivån utan förutsätter att den har förmågan att själv finna lämpliga lösningar 
utifrån respektive sammanhang. Skrivelsen markerar att den föreslagna organisationen kräver 
mer av förtroendefullt samarbete än tidigare. Remissvaren uttrycker att det inte sällan råder ett 
svagt förtroende mellan olika nivåer och ibland även i de nära sammanhangen (KsSkr 2012:5, 
s 81). Denna motsättning mellan behovet av ökat förtroende och ett bristande förtroende-
kapital i församlingar, pastorat och samfälligheter lämnar kyrkostyrelsen utan åtgärd.  

Jag väljer här att återge det förslag som kyrkostyrelsen ger om församlingsråd som 
verkställande och beredande organ i sin helhet. Citatet börjar med en rubrik. 

Verkställande och beredande organ - församlingsråd 

Kyrkostyrelsens förslag: För en församling som ingår i ett pastorat ska pastoratets 
kyrkofullmäktige välja ett församlingsråd som styrelse. Inför valet ska det nyvalda fullmäktige 
genomföra ett församlingsmöte eller annat öppet nomineringsmöte med församlingens 
röstberättigade medlemmar, för att säkerställa församlingens inflytande.  

Kyrkofullmäktige ska besluta för vilken tid ledamöter och ersättare i församlingsrådet ska 
väljas. Valet får inte gälla mer än fyra år och det ska alltid ske nyval till församlingsrådet i 
samband med att en ny mandatperiod börjar för kyrkofullmäktige (KsSkr 2012:5, s. 92). 

I kritiken av utredningens förslag om styrningen av den lokala nivån ägnar sig kyrkostyrelsen 
mest åt att bemöta oron för demokratiunderskott när val till församlingsråd ska göras indirekt. 
Det är en konkret fråga där kyrkostyrelsen också kommer med ett förslag om att ett öppet 
nomineringsmöte bör föregå val till församlingsråd.  

Skrivelsen synliggör de kommentarer som nämner att det finns ”oklarheter rörande 
församlingsrådens roll” (KsSkr 2015:5, s. 94). Men den ägnar mycket lite utrymme åt att 
bemöta kritiken som handlar om farhågan för bristande lokalt engagemang och inflytande för 
den lokala styrelsen, församlingsrådet. Det förekommer på flera olika ställen i remissvaren en 
misstänksamhet mot ökad centralisering när alla beslut om resurser överförs från församling 
till pastorat. Kristdemokraterna lämnar ett särskilt yttrande i skrivelsen som hänger samman 
med ovanstående problem och som även är hör ihop med förståelsen av församlingsbegreppet. 

Församlingen bör fortsatt vara kyrkans grundläggande enhet, inte pastoratet som skrivelsen 
föreslår. Vad är en församling om den inte regelbundet firar gudstjänst och har ansvar för 
församlingens grundläggande uppgifter? Enligt skrivelsen är pastoratet en samverkansform 
mellan församlingarna i pastoratet, men i verkligheten övertar pastoratet församlingens 
uppgifter och kan delegera till församlingsrådet att besluta i vissa frågor. Under 
överläggningarna har det gång på gång påpekats att nu blir pastoratet det lokala pastorala 
området. Vad är då en församling som ingår i ett pastorat? (KsSkr 2012:5 s. 161). 

Kyrkostyrelsen skriver i likhet med utredningens förslag att församlingsrådet ska vara 
församlingens styrelse. Kyrkostyrelsen lägger därtill ett förtydligande av församlingsrådets 
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funktion när man skriver att det ska vara ett ”verkställande och beredande organ”. Med tanke 
på att församlingsrådet inte beslutar om vare sig mål eller budget finns det flera frågor kring 
dess funktion bland remisserna. Kyrkostyrelsen bemöter nyss nämnda Härlanda med fleras 
synpunkter på församlingsrådets oklara funktion. 

Ett antal remissinstanser vänder sig mot benämningen styrelse för församlingsrådet. Härlanda 
församling hänvisar till Demokratiutredningen (Styra och leda s. 128) och skriver att styrelse-
uppgifter har ansetts som ett arbete med strategiska frågor. I det aktuella avsnittet diskuteras 
rollfördelningen mellan kyrkorådet och kyrkoherden. Styrelsearbetets ”mer strategiska inrikt-
ning” ställs i texten mot ett operativt ledarskap. Beslut angående verksamhetens mål och inrikt-
ning och om resurstilldelning är dock enligt kyrkoordningen en uppgift för ett beslutande organ, 
alltså kyrkofullmäktige. Kyrkostyrelsen vill framhålla att benämningen styrelse signalerar att 
församlingsrådet är ett verkställande och beredande organ i församlingen. (KsSkr 2012:5, s. 95) 

Församlingsrådet är en styrelse som ska fungera som ett verkställande och beredande organ i 
församlingen, menar kyrkostyrelsen. Frågan är om kyrkostyrelsen med detta har besvarat de 
invändningar som ställts. Det beror kanske på vad församlingsrådet får för uppgifter från 
kyrkorådet och församlingsinstruktionen. Det beror också på hur man tolkar begreppen 
besluta och verkställa. Kyrkostyrelsen menar i det här svaret att det är en tydlig skillnad på att 
besluta och att verkställa.  

När det gäller församlingsrådens ansvar och uppgift stämmer kyrkostyrelsens skrivelse 
överens med strukturutredningens förslag. Det är endast i fråga om val till församlingsråd som 
det skiljer sig något. Kyrkostyrelsen håller fast vid ett indirekt val men att det ska föregås av 
ett församlingsmöte som kan nominera ledamöter. Organisationsutskottets betänkande är 
nästan identiskt med kyrkostyrelsens skrivelse i de delar som denna studie avser (O 2012:2). 

Avslutningsvis finns det en sak att lägga märke till i hur kyrkostyrelsen beskriver det uppdrag 
som gavs till strukturutredningen och som anger utredningens bakgrund. Kyrkostyrelsens 
skrivelse (KsSkr 2012:5) beskriver uppdraget i fyra mål som även nämns i bilaga till 
utredningens betänkande (SKU bilaga 2011:2). I bilagan nämns även att utredningen ska 
”bidra med en förnyad reflektion över församlingsbegreppet” (Ibid. s. 10). Den meningen 
finns inte med i kyrkostyrelsens uppdragsbeskrivning (KsSkr 2012:5, s 75). Det går visser-
ligen att förstå hela utredningsarbetet som en reflektion över församlingsbegreppet. Men med 
tanke på att en förnyad reflektion över församlingsbegreppet inte nämns i samband med de 
övriga målen och att det inte finns någon sammanfattande konklusion av församlings-
begreppet framstår det snarare som att den delen av uppdraget mer eller mindre har tappats 
bort. Denna brist belyser även en del av remisserna till SKU 2011:2. Sätila församling menar 
att utredningen använder sig av två helt olika sätt att förstå församlingsbegreppet på, vilket 
inte stärker förståelsen av församlingen (Ks 2011/0339 akt 75). Den kritiken hänger ihop med 
kristdemokraternas fråga till kyrkostyrelsens skrivelse, som nyss nämndes: ”Vad är då en 
församling som ingår i ett pastorat?” (KsSkr 2012:5 s. 161). 

6.12 Anförande i samband med kyrkomötet 2012 
Det hölls 116 anföranden inklusive repliker den 19 september 2012 då kyrkomötet 
debatterade strukturfrågor. Det förekom 81 referenser till församlingsråd. Ser man till hur 
sällan funktionen församlingsråd förekommit i förarbetet till strukturutredningens betänkande 
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och i själva betänkandet så förefaller det som att allt fler har börjat intressera sig för 
församlingsråden och hur det lokala inflytandet ska fungera i praktiken. De flesta anföranden 
berör frågan om hur val till församlingsråd ska gå till. Många är positiva till det öppna 
nomineringsmötet som kyrkostyrelsen i sin skrivelse till kyrkomötet har föreslagit. 
Församlingsrådens storlek är en annan fråga och ett tredje område är relationen församling 
och pastorat samt ansvarsfördelningen dem emellan. 

Hans Olof Andrén, som deltagit i strukturutredningen, framhåller att det inte är någon enkel 
uppgift att organisera en kyrka med många motstridiga krav. Han säger att utredningen 
prioriterat enkelhet och flexibilitet. Flexibiliteten innebär att pastoraten och församlingarna får 
bestämma en hel del själv (Anföranden, strukturfrågor, 2012, s. 9).  

Flera röster betonar att församlingsrådet behöver få ett starkt mandat för att kunna företräda 
församlingen. Det beror i sin tur på hur delegationerna till församlingsrådet görs. Britt Louise 
Agrell, kyrkostyrelseledamot, påpekar att flera i kyrkostyrelsen ville öka församlingsrådens 
ansvar (Anföranden, strukturfrågor, 2012, s. 50). Hur framgår inte. Församlingsrådens 
inflytande är fortfarande något som många tycker är angeläget. Men det blir inte mer 
konkretiserat än den förhoppning som Erik Sjöstrand och flera med honom har: 

Pastoratens fullmäktige och kyrkoråd måste vara beredda att delegera beslutanderätt och makt 
till församlingsråden på de platser där det finns aktiva församlingsråd som vill ta ansvar för sin 
församling (Anföranden, strukturfrågor, 2012, s. 14.)  

6.13 Kyrkomötets beslut 2012 och kyrkoordningen 2014 
Kyrkomötet beslutade i enlighet med organisationsutskottets förslag (2012:2). De nya struk-
turerna på lokal nivå trädde i kraft 1 januari 2014. Beslutet innebar att de uppgifter som 
strukturutredningen föreslog församlingsrådet, och som redovisats tidigare i detta kapitel, 
antogs. Som exempel medförde det att Uppsalas fem församlingar med fem kyrkoråd blev ett 
pastorat med ett kyrkoråd och fem församlingsråd.  

Det finns en skillnad mellan kyrkostyrelsens skrivelse (2012:5) och kyrkoordning 2014. 
Kyrkostyrelsens beskriver församlingsrådet som ett beredande och verkställande organ. Det 
här uppdraget finns inte med i kyrkoordning 2014. Där anges att ”kyrkorådet ska bereda 
ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige” (KO 2014, kap 4 § 4). Något motsvarande 
nämns inte angående församlingsrådets uppgifter och funktioner. Det som finns är en rubrik 
som talar om beredning och där står det i kap 3 § 22: 

Innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende ska det ha beretts av kyrkorådet. Om ärendet 
särskilt angår en församling i ett pastorat ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att 
yttra sig i ärendet. 

Funktionen för församlingsrådet att vara ett beredande och verkställande organ har krympt till 
möjligheten att få ”yttra sig” i kyrkoordningen 2014. Det som församlingsrådet själva kan 
besluta om är främst upplåtelse av kyrka, inventarieansvarig kyrkvärd och församlingens 
kollekter. Före år 2014 ”var hela den grundläggande uppgiften bara församlingens ansvar 
(Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 med kommentarer och angränsande lagstiftning, s. 
123). Vad gäller den grundläggande uppgiften i kyrkoordningen 2014 så har församlingsrådet 
rätten att få samråda med kyrkoherde, församlingens präster och musiker om gudstjänstlivet. 
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Kyrkoherden och pastoratets kyrkoråd ska samråda med församlingsrådet inför beslut om 
församlingsinstruktion. Församlingsrådet har rätt att väcka ärende om ändring i den. Däremot 
står det ingenting om diakoni, undervisning och mission. Måhända är det därför som 
kommentaren till kyrkoordningen talar om att ”hela” den grundläggande uppgiften före år 
2014 var församlingens ansvar, vilken den nu inte är med kyrkoordning 2014.  

Begreppet ”samråda” förekommer vid flera tillfällen då församlingsrådets uppgifter anges. 
Det är ett ganska vitt begrepp, som ger ett relativt stort tolkningsutrymme. I kommentarer till 
kyrkoordningen förekommer en reflektion över begreppet:  

Det finns inget närmare sagt om formen för samrådet. Det avgörande är att det sker på ett sådant 
sätt att de som kyrkoherden ska samråda med har möjlighet att framföra sina synpunkter innan 
kyrkoherden fattar något beslut. Det är naturligt att samrådet med kyrkorådet sker vid ett 
sammanträde med kyrkoråd eller församlingsrådet (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 med 
kommentarer och angränsande lagstiftning, s. 280). 

För det första kan man konstatera att det inte finns någon bestämmelse om hur samrådet ska 
gå till. För det andra ska församlingsrådet kunna ge sina synpunkter innan kyrkoherden tar 
beslut. För det tredje anges att det är naturligt, men inget krav, på att samrådandet sker på ett 
möte. Det bör alltså ges utrymme att samtala om ärendet. Syftet med att samråda är att så 
långt som möjligt uppnå samförstånd (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 med 
kommentarer och angränsande lagstiftning, s. 282). 
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7 Analys av församlingsrådens autonomi på formuleringsarenan  

I det här kapitlet analyserar jag hur församlingsrådets autonomi framträder på formulerings-
arenan. Med formuleringsarenan avses hur den lokala styrningen av församlingen skrivs fram 
från motionerna 2007 till slutbetänkandet Närhet och samverkan (SKU 2011:2). Processen 
från remisserna på slutbetänkandet fram till hur det resulterade i kyrkoordningen 2014 är att 
betrakta som reformuleringsarenan. Analysen av reformuleringsarenan kommer i kapitel åtta. 
Med realiseringsarenan avses hur strukturförändringen sedan realiseras i församlingarnas 
församlingsinstruktioner och delegationsordningar. I kapitel nio analyserar jag realiseringen. 
Genomgående i följande kapitel använder jag som analysinstrument den modell som 
presenterades i figur 1 i kapitel fyra. 

Utredningen av hur den lokala nivån kan fullgöra sina uppgifter på bästa möjliga sätt hade sin 
bakgrund i såväl samhällets som kyrkans förändringar. Det yttrar sig ibland annat i samhällets 
ökade krav på ekonomi, administration och fastighetsskötsel. Förvaltningen fordrar en alltmer 
professionell kompetens som små enheter har svårt att upprätthålla. Det handlar även om 
demografiska förändringar som innebär att kyrkor och församlingshem inte längre befinner 
sig där människor är. Dessutom bidrar utträden till att avgiftsupptagningen minskar. Det ledde 
till att församlingar och pastorat lades samman i större och mer komplicerade organisations-
former. Sammantaget bidrog denna utveckling till kyrkomötets beslut att utreda hur den 
lokala nivån kan göras enklare och tydligare pastoralt, ekonomiskt och administrativt. 

Autonomi, som tidigare framhållits, är ett att sätt förklara i vilken utsträckning en aktör kan 
bestämma om ärenden som den finner viktiga inom ett särskilt område. Inom detta område är 
aktören hänvisad till lagar, förordningar och andra medaktörer och står följaktligen inte helt 
fri och oberoende i relation till andra. Utifrån denna förståelse av autonomi används begreppet 
närmast i betydelse av förmågan till självstyre. Det som studeras är graden av inflytande, 
kontroll och vilka möjligheter som finns att bestämma över viktiga ärenden inom ett specifikt 
område och i relation till andra (Verhoest m.fl., 2004; Wermke, & Forsberg, 2016). 

Jag går nu vidare med att undersöka församlingsrådens autonomi på formuleringsarenan. Här 
kommer vi att se att det finns motstridiga intressen mellan att åstadkomma en nära gemenskap 
i lokalt engagemang och få till stånd en rationell resursanvändning med god administrativ 
kompetens. Detta kan illustreras med två citat från strukturutredningens slutbetänkande.  

Det behövs en organisation som främjar lokalt engagemang och lokalt inflytande. Allt detta talar 
för relativt små enheter som är lätt överblickbara och ger förutsättningar för personliga 
relationer (SKU 2011:2, s 235). 

Några sidor senare skriver utredningen om beslutande organ och styrelse i pastorat och där 
framgår att 

Kyrkorådet är en styrelse som alltid har ansvaret för alla förvaltnings- och resursfrågor och som 
har det övergripande styrelseansvaret för alla uppgifter (SKU 2011:2, s 247). 

Dilemmat med de små enheterna är att de ska främja lokalt inflytande men de ges inget 
ansvar. Det är pastoratets kyrkoråd som tilldelas det övergripande ansvaret för alla uppgifter.  
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7.1 Analys av autonomin i den grundläggande uppgiften 
Församlingsrådets inflytande rör sig mest om gudstjänsten vad gäller den grundläggande 
uppgiften. Beskrivningen av församlingsråd som den lokala styrelsen ger intrycket av att det 
skulle få besluta om fler frågor beträffande den grundläggande uppgiften. Men det står inget 
explicit om detta i strukturutredningen. Däremot talas det i utredningsarbetet om att det finns 
möjligheter till ett utökat ansvar som kan anges i församlingsinstruktionen eller genom 
delegation från kyrkorådet. Det finns en strävan om att åstadkomma närhet mellan 
beslutsmakten och det lokala engagemanget (Ks 2007/0867 akt 25).  

I slutbetänkandet tänker man sig att ett församlingsråd kommer ha liknande uppgifter som ”nu 
gäller för ett kyrkoråd i en församling som ingår i en samfällighet” (SKU 2011:2 s. 261). Men 
som redan nämnts görs det inte några skrivningar längs utredningens arbete som ger 
församlingsrådet rätt att besluta om verksamhetens inriktning i den grundläggande uppgiften 
eller om hur församlingens resurser kan användas. Man skulle kunna beskriva det som att det 
finns en friktionsyta mellan arenorna församlingens liv och pastorat. Friktionsytan beror på att 
utredningen ger sken av att församlingsrådet kan svara för hela den grundläggande uppgiften, 
men rätten att besluta ligger hos pastoratets kyrkoråd. Församlingsrådet är kontrollerat av 
kyrkorådet i sin uppgift som styrelse även på församlingens arena och autonomin kan 
beskrivas som liten. 

Av kyrkoordning 2009 framgår att kyrkorådet i en samfällighet hade betydligt större uppgifts-
område än vad som tilldelas församlingsråd. Bland annat skulle kyrkorådet ansvara för att 
församlingens grundläggande uppgift blir utförd (KO 2009, 2 kap 5 §), lämna budgetförslag 
till kyrkonämnden för det nästkommande året (KO 2009, 47 kap 13 §) och disponera de 
anslag som den fastställda budgeten anvisar församlingen (KO 2009, 4 kap 31 §).  

Överför vi dessa uppgifter till församlingsrådet ska det ansvara för att församlingens grund-
läggande uppgift blir utförd, lämna budgetförslag till kyrkoråd eller kyrkofullmäktige och 
disponera den budget som kyrkofullmäktige anvisar. Strukturutredningen anknyter till att flera 
av remisserna till delbetänkandet Strukturer för framtidens församling (2010) framhåller 
vikten av att ansvar för verksamhet och resurser hör samman (SKU 2011:2, s. 232). Att hålla 
samman verksamhet och resurser är även en utgångspunkt i slutbetänkandets förslag. Det 
handlar om att ta tillvara de lokala förutsättningarna. 

En lokal självstyrelse är viktig både för att ge utrymme för ett lokalt engagemang och för att det 
ska utformas ett arbete som har sin utgångspunkt i den egna församlingens förutsättningar och 
behov (SKU 2011:2, s 233). 

I svaren på delbetänkandet nämns även att ett församlingsråd med mycket tydlig delegation 
från kyrkoråd ska ges möjlighet att vara med och styra verksamheten (SKU bilaga 2011:2, 
s139-140). Uppfattningen av att ett församlingsråd bör ges ett visst självstyre över den 
grundläggande uppgiften kommer således både från strukturutredningens arbetsgrupp och från 
remisserna på delbetänkandet. Dessa förslag innebär att församlingsrådet får en klart ökad 
autonomi, vilket bland annat innebär uppgiften att styra verksamheten. I friktionsytan 
gentemot pastoratet får församlingsrådet i de här förslagen ett stort inflytande.  
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Strukturutredningen anger i anknytning till kyrkoordningen vilka uppdrag som tillfaller 
församlingsrådet. De skriver: ”Det är naturligt med hänsyn till församlingsrådets ställning att 
det är dessa bestämmelser som blir av särskild betydelse för församlingsrådet” (SKU 2011:2, 
s. 249). Därefter kommer de uppgifter som redan har räknats upp kapitel sex. Det är uppgifter 
som hänger samman med gudstjänstliv och kyrkorum. Efter listan av uppgifter står det att läsa  

Det finns nu föreskrivet i kyrkoordningen att kyrkonämnden ska uppdra till kyrkoråden i 
församlingarna att disponera anslagen för den grundläggande uppgiften. Inget hindrar att man 
fortsätter att tillämpa den ordningen även fortsättningsvis (Ibid., s. 250). 

Strukturutredningens förslag utgår från dåvarande kyrkoordning som knappt säger någonting 
om diakoni, mission och undervisning. Då framträder en minskad autonomi för församlings-
rådet. Samtidigt anger utredningen att församlingsrådet kan disponera anslagen för den grund-
läggande uppgiften. Den hållningen ger en ökad autonomi för församlingsrådet. Utredningen 
anger således två olika uppdrag för församlingsrådet. Det ena förslaget rör främst gudstjänsten 
och kyrkorummet. Där försvinner många av de intentioner som finns i utredningsarbetet. Det 
andra förslaget innebär att församlingsrådet skulle kunna ansvara för hela den grundläggande 
uppgiften, vilket medför ett större mått av självstyre. 

7.2 Analys av autonomin i den sociala domänen 
Den sociala domänen framträder främst i samband med att strukturutredningen behandlar 
församlingsinstruktionen och kyrkorummet. Församlingsinstruktion är ett centralt styr-
dokument för församlingen. Det är vägledande för församlingens arbete och anger dess 
grundhållning i den grundläggande uppgiften. Det är också ett dokument som mer eller 
mindre direkt kommunicerar teologi. I utredningens minnesanteckningar står det ”att det är 
församlingen som kyrklig enhet som vi bör lyfta fram. Det ska finnas inflytande över vad som 
sker lokalt” (Ks 2007/0867 akt 55). Vi ska nu undersöka vad som händer med det lokala 
inflytandet över församlingsinstruktionen.  

Strukturutredningen föreslår att kyrkoherde och kyrkoråd utarbetar församlingsinstruktionen i 
samråd med pastoratets församlingar och domkapitlet (SKU 2011:2, s. 90). Här nämns inte 
församlingsrådet explicit, men vi får förmoda att det är det som åsyftas. Församlingsrådets rätt 
till samråd fastslår inget betydande inflytande. Vid en jämförelse med de tidigare kyrkoråden i 
en samfällighet framgår det att de kyrkoråden utarbetade tillsammans med kyrkoherden 
församlingsinstruktionen i samråd med domkapitlet (KO 2009, 57 kap § 5).  

Det är svårt att tolka församlingsrådets inflytande i arbetet med församlingsinstruktionen. Det 
står till exempel inget om att församlingsrådet ska godkänna den. Strukturutredningens tänker 
sig att instruktionen ska innehålla hur pastoratets uppgifter och ansvar angående den 
grundläggande uppgiften fördelar sig mellan församlingarna och pastoratet (SKU 2011:2, s. 
253). Det finns intentioner om att samråd ska innebära samtal och överläggningar, men det är 
upp till kyrkoherden att avgöra hur det blir. Det innebär att dess autonomi är beroende av hur 
kyrkoherde och kyrkoråd agerar. 

Det är dessutom så att beroende på hur många församlingsråd som ingår i pastoratet begränsas 
handlingsutrymmet för den enskilda församlingen att påverka församlingsinstruktionens 
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utformning. I pastorat med två församlingar som verkar i en liknande kontext och där samråd 
innebär gemensamma överläggningar kan församlingsrådets inflytande beskrivas som stort. I 
ett pastorat med fem församlingar som skiljer sig åt i storlek och kontext blir det svårare att 
formulera en gemensam och lokalt förankrad församlingsinstruktion, vilket innebär att 
inflytandet snarare beskrivs som litet.  

I remisserna till delbetänkandet Strukturer för framtidens församling (2010) finns en oro om 
toppstyrning, centralisering och försvagad lokal demokrati beträffande modell C, vilken 
beskriver pastorat som den obligatoriska lokala nivån (SKU bilaga 2011:2, s. 162-163). När 
det gäller makten över församlingsinstruktionen kan man säga att dessa remisser inte har 
resulterat i några formuleringar som stärker det lokala inflytandet utöver detta att ”samråda”. 

När det gäller den sociala domänen har kyrkorummet en särskild betydelse för församlingens 
gemenskap. Förändringar i kyrkorum är beslut som starkt påverkar många församlingsbor. 
Kyrkorummet är ett område där församlingsrådet ges relativt stort ansvar och utrymme för 
självbestämmande. Utredningen föreslår att församlingsrådets godkännande krävs för att 
förändringar av kyrkobyggnad eller kyrkorum ska kunna ske och församlingsrådet beslutar 
om upplåtelse av kyrka (SKU 2011:2, s. 250).  

Församlingsrådet har dessutom viss kontroll och inflytande över kyrkorummet i och med att 
inventarieansvarig kyrkvärd utses av församlingsrådet och ska vara dess ledamot. Den har 
ansvaret att tillsammans med kyrkoherden sköta om och upprätthålla en förteckning av 
kyrkans inventarier. Det här är en viktig uppgift eftersom dessa kan vara många hundra år 
gamla. Skönheten i en del av inventarierna kan ha en stor betydelse för den sociala miljön och 
människors andliga liv. Är de välskötta kan de fortsätta att användas i församlingens liv. Om 
de vansköts kan de behöva tas ur bruk. Angående kyrkorummet finns en relativ stor autonomi 
som sträcker sig från församlingslivets arena till pastoratets arena. 

Å andra sidan är det kyrkoråd och kyrkofullmäktige som beslutar om budget, vilket har en 
stor betydelse för vad man faktiskt kan göra. Därtill står det att om det föreligger synnerliga 
skäl kan beslut om ändringar av kyrkobyggnad eller kyrkorum tas utan församlingsrådets 
godkännande (SKU 2011:2, s. 80 och s. 250). Dessa bestämmelser, trots skrivningen om 
synnerliga skäl, understryker församlingsrådet som församlingens företrädare. Det är svårt att 
driva igenom ett beslut om förändring av kyrkobyggnad utan församlingsrådets godkännande. 

7.3 Analys av den administrativa domänen 
Syftet med strukturutredningen har varit att åstadkomma samverkan mellan församlingar 
pastoralt, administrativt och ekonomiskt. En följd av detta är att skapa ekonomiskt långsiktiga 
och bärkraftiga enheter. Det inbegriper att få till stånd en resurseffektiv förvaltning (SKU 
bilaga 2011:2). Ett led i denna strävan är att beslut om ekonomi och administration som till 
exempel fastighetsfrågor och personalfrågor ska föras till pastoratets kyrkoråd. Det är en 
centralisering som funnits med ända från kyrkostyrelsens direktiv till utredningen. Meningen 
är att kyrkorådet ska samla församlingarnas kompetens i ett organ för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar att ta kloka beslut i strategiska frågor som rör ekonomi, administration och 
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fastigheter. Församlingarna ska inte behöva ägna kraft och energi åt dessa frågor utan få 
fokusera sin tid på att ”stärka och utveckla församlingslivet” (Wilhelmsson, 2017, s. 60).  

Å andra sidan finns intentionerna i Kyrkostyrelsens direktiv från 2008 om att hålla samman 
ansvaret för resurser och för verksamhetens innehåll (SKU 2011:2, bilaga, s. 5). I inledningen 
av utredningsgruppens arbete finns en tydlig intention om att verksamhetsansvar och resurs-
ansvar ska hållas samman (Ks 2007/0867 akt 25, 28, 48). Men den här intentionen medför 
också ett problem som utredningen brottas med längs hela processen utan att komma till 
någon riktig lösning.  

Frågan om den administrativa domänens betydelse för huruvida ett församlingsråd, som den 
lokala styrelsen, har något självstyre över församlingens liv träder fram i slutbetänkandets 
sammanfattande inledning: 

Ansvar för verksamhet och resurser behöver hållas samman eftersom den som styr resurs-
frågorna alltid har ett avsevärt inflytande över verksamhetens innehåll (SKU 2011:2, s. 12). 

Då det övergripande ansvaret ligger hos pastoratets kyrkoråd betyder det att församlingsrådet 
har motsatsen till avsevärt inflytande över verksamhetens innehåll så länge kyrkorådet inte 
väljer att delegera resurser till församlingsrådet. 

I ett av de tidigaste mötena mellan utredningen och stiftsstyrelserna diskuteras hur kyrkan 
”förmår skapa relationer så att vi förmedlar en känsla av inflytande och delaktighet” (Ks 
2007/0867 akt 25). I minnesanteckningarna står det att man ska skapa en ”känsla av 
inflytande”. Det är något annat än ett reellt inflytande. Vad avser utredningsgruppen? När 
man fortsätter att läsa om hur ansvar för resurser och innehåll hålls ihop i slutbetänkandet 
framstår det hur ett reellt inflytande och beslutsfattande hamnar längre och längre från den 
lokala nivån i betydelse församlingen.  Det är oklart i hur hög grad minnesanteckningarna 
speglar utredningens intentioner. Men det förefaller som att detta med att skapa en ”känsla” 
av inflytande har tagit överhanden ju längre processen gått och  

Strukturutredningens strävan att åstadkomma en enkel och tydlig organisation med två 
styrelsenivåer leder till att alla övergripande frågor överförs till pastoratets kyrkoråd. Det blir 
en markant skillnad på vad strukturutredningen säger att ett församlingsråd kan göra och vad 
utredningen faktiskt ger för uppgifter och mandat till församlingsrådets styrelsefunktion. Den 
lokala styrelsen får inflytande över gudstjänsten och mindre omfattande frågor som inte 
påverkar verksamheten i stort. Frågor av administrativ art är i princip centraliserade till 
pastoratets arena. Församlingsrådens autonomi angående de övergripande frågorna, såsom 
resursfördelning och personal är helt beroende av kyrkorådet.   

7.4 Två olika bilder av församlingsrådens autonomi på formuleringsarenan 
Vid analysen av strukturutredningens arbete framgår det tydligt att deras förslag på ändringar 
i kyrkoordningen och de intentioner som återfinns i deras arbete förekommer två olika 
beskrivningar av församlingsråd. Den ena ”modellen” av församlingsråd har yttranderätt och 
rätt att samråda om olika företeelser beträffande gudstjänstlivet och kyrkorummet. Deras 
autonomi är liten. Inflytande över beslut består främst av yttranderätten. De har inget konkret 
att bereda till kyrkorådet och de har inget beslutmandat som påverkar verksamheten i stort. 
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Den enda arena församlingsrådet har något inflytande över är församlingslivets arena. På 
församlingsrådets arena gäller snarare anpassning än inflytande. Men om församlingsråden i 
ett pastorat går samman i en fråga så blir deras yttrande mer kraftfullt. 

Den andra ”modellen” anger att det är inget som hindrar att församlingsrådet ansvarar för att 
församlingens grundläggande uppgift blir utförd, lämnar budgetförslag till kyrkoråd eller 
kyrkofullmäktige och disponerar den budget som kyrkofullmäktige anvisar. Här finns ett 
större handlingsutrymme som medför visst självstyre för församlingsrådet. Men det är en 
autonomi som sker på kyrkorådets mandat och som kontrolleras av kyrkorådet. Delegationen i 
den andra ”modellen” kan närsomhelst dras in. För att illustrera skillnaderna mellan det som 
strukturutredningen säger att ett församlingsråd kan göra och vad de faktiskt föreslår att ett 
församlingsråd skall göra presenteras deras autonomi i två figurer. Den första figuren visar 
den större autonomi som utredningen säger att församlingsrådet skulle kunna inbegripa. Den 
andra figuren visar den autonomi som framträder i utredningens förslag till ändringar i 
kyrkoordningen. 

Figurerna visar församlingsrådets autonomi i relation till olika uppgiftsområden och olika 
arenor i församlingen. Hur mycket självstyre, inflytande och kontroll församlingsrådet har i 
olika ärenden anges med siffrorna 0-5. Där 0 anger att församlingsrådet inte har något 
formellt inflytande och 5 anger att det har ett avgörande beslutsmandat. Ju högre siffra desto 
mer inflytande och kontroll finns inom det fältet. Siffran 1 anger att man har yttrande rätt eller 
rätt att väcka frågor. En 2:a eller 3:a visar att församlingsrådet har rätt till samråd av något 
slag och viss beslutanderätt. Då församlingsrådet kan besluta eller godkänna inför beslut 
anges det med siffran 4. Den här bedömningen med siffror är i viss mån tentativ till sin 
karaktär men jag bedömer den meningsfull för att tillgängliggöra analysen. 

  



  46 

                    Domän/ 
uppgifter 

 
Arena/plats 

Den grundläggande 
uppgiften (a): Planera, 
påverkan, beslut, 
utvärdering 

Den sociala domänen 
(b): förhållningssätt, 
gemenskap, teologi, 
policys 

Administration (c): 
Budget, schemafrågor, 
resursfördelning  

Församlingens liv (1): 
Relaterar till anställda i 
församlingen och därtill 
de människor som tar 
del i församlingens liv. 

Församlingsrådet ges 
uppgiften att bereda 
budget och disponera 
medel för den grund-
läggande uppgiften: 4 

Relativt stort inflytande 
över kyrkorum: 4 
Övrigt inflytande är 
beroende av delegation.  

Församlingsrådet ges 
uppgiften att bereda 
budget och disponera 
medel för den grund-
läggande uppgiften: 4 

Församlingsråd (2): 
Relaterar till förs.herde, 
anställda, det interna 
arbetet, ev även andra 
församlingsråd 

Församlingsrådet ges 
uppgiften att ansvara för 
den grundläggande 
uppgiften. Men behöver 
anpassa sig till andra för-
samlingsråd: 3 

Tillsammans med 
kyrkoherde, kyrkoråd, 
andra församlingsråd 
utarbeta församlings-
instruktion: 3 
 

Kyrkorådet har det över-
gripande ansvaret och 
beslutar om delegation. 
Församlingsrådet har 
yttranderätt och i viss 
mån rätta att samråda: 2 

Pastorat (3): 
relaterar som förs. råd 
till kyrkoråd, fullmäktige 
och Svenska kyrkans 
styrdokument 

Kyrkorådet kan dra 
tillbaka delegationen. 
Församlingsråd ska 
anpassa sig efter vissa 
styrdokument: 3 

Församlingsinstruktionen 
ska godkännas av kyrko-
herde och kyrkofull-
mäktige var för sig. Den 
utfärdas av stiftet: 1 

Församlingsrådet kan 
planera budgeten, men 
kyrkofullmäktige 
beslutar: 2 
Kyrkorådet företräder 
alltid församlingen 
gentemot tredje part: 0 

Figur 2. Församlingsrådets autonomi utifrån de intentioner som strukturutredningen diskuterar 

I figur 3 framträder församlingsrådets autonomi enligt de förändringar som slutbetänkandet 
föreslår behöver göras i kyrkoordningen.  

                    Domän/ 
uppgifter 

 
Arena/plats 

Den grundläggande 
uppgiften (a): Planera, 
påverkan, beslut, 
utvärdering 

Den sociala domänen 
(b): förhållningssätt, 
gemenskap, teologi, 
policys 

Administration (c): 
Budget, schemafrågor, 
resursfördelning  

Församlingens liv (1): 
Relaterar till anställda i 
församlingen och därtill 
de människor som tar 
del i församlingens liv. 

Angående gudstjänst: 2 
Gällande undervisning, 
diakoni, mission: 0 

Relativt stort inflytande 
över kyrkorum: 3 
Men har ej medel att 
disponera. 

Visst inflytande över 
gudstjänstplan: 2 
Övrig verksamhet: 0 

Församlingsråd (2): 
Relaterar till förs.herde, 
anställda, det interna 
arbetet, ev även andra 
församlingsråd 

Angående gudstjänst: 2 
Gällande undervisning, 
diakoni, mission: 0 

Samråda om 
församlingsinstruktion: 2 

Om kyrkorådet inte har 
delegerat visst ansvar till 
församlingsråd återstår 
främst yttranderätten: 1 

Pastorat (3): 
relaterar som förs.råd 
till kyrkoråd, fullmäktige 
och Svenska kyrkans 
styrdokument 

Visst inflytande över den 
grundläggande 
uppgiften finns i 
församlings-
instruktionen: 1 

Församlingsinstruktionen 
ska godkännas av kyrko-
herde o kyrkofullmäktige 
var för sig. Den utfärdas 
av stiftet: 1 

Inget ansvar i budget-
processen: 0 
Kyrkorådet företräder 
alltid församlingen 
gentemot tredje part: 0 

Figur 3. Församlingsrådets autonomi enligt de förändringar som slutbetänkandet föreslår behöver 
göras i kyrkoordningen. 
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7.5 Sammanfattande kommentar över formuleringsarenan 
Strukturutredningen är klar över att församlingsrådet ska ha ett visst inflytande över 
gudstjänsten. Vad detta inflytande innebär är beroende av hur kyrkoherden eller församlings-
herden tolkar begreppet samråda. Som framgår av figurerna ovan är det en skillnad på de 
församlingsråd som får disponera medel för den grundläggande uppgiften och de som inte får 
det. Det finns ett större mått av autonomi när församlingsrådet får bereda budget och ansvara 
för dess medel. Det är möjligt att församlingsrådet även får mer att säga till om i arbetet med 
församlingsinstruktionen och andra policy dokument som hänger ihop med den grund-
läggande uppgiften. Annars riskerar kyrkorådets delegation att upplevas något motstridig.  

För att befästa församlingsrådens utökade ansvar och dess autonomi kan en utökad delegation 
skrivas in i församlingsinstruktionen, som utfärdas av stiftet. Då blir det inte lika lätt för 
kyrkorådet att dra tillbaka den. Samtidigt behöver man komma ihåg att även om församlings-
rådet delegeras ett utökat självstyre så är det omgärdat av kontroller och begränsningar från 
andra aktörer som har beslutanderätten. Det är på arenan för församlingens liv som det finns 
möjligheter att utöka församlingsrådets autonomi. På övriga arenor påminner församlings-
rådets roll delvis om mellanchefsnivå med en tydlig arbetsinstruktion. Församlingsråden får 
finna sig i att följa de beslut som tas på högre ansvarsnivåer i organisationen. Men ibland kan 
de också få utökad delegation och särskilt ansvar över vissa frågor. 

Ett församlingsråd som inte får någon utökad delegation har endast inflytande över 
gudstjänsten och kyrkorummet. På det hela taget ger det en bild av att församlingsrådets 
autonomi är mycket liten. Självstyret består främst i att samråda eller yttra sig. Inte ens på 
arenan för församlingens liv finns särskilt mycket inflytande. Den grundläggande uppgiften är 
inte sammanhållen under en styrelse eller en ansvarsnivå. Här finns ingenting kvar av den en 
gång centrala tanken om att hålla ihop verksamhet och ekonomi på den lokala nivån. Såvida 
man inte anser att pastoratets kyrkoråd utgör den lokala nivån. Men då blir det väldigt otydligt 
vad ett församlingsråd är.  
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8 Analys av församlingsrådets autonomi på reformuleringsarenan 

I förra kapitlet analyserades hur församlingsrådets autonomi framträder på formulerings-
arenan. Transfereringen från strukturutredningens slutbetänkande Närhet och samverkan 
(SKU 2011:2) till kyrkoordningen 2014 angående församlingsrådets uppgifter och ansvar, 
utförs på det som benämns reformuleringsarenan. Det rymmer således materialet från 
remisserna på slutbetänkandet till kyrkoordning och jag inkluderar även kommentarer till 
kyrkoordningen med angränsande lagstiftning. I praktiken innebär det att strukturutredningens 
förslag och remisserna processas i kyrkostyrelsen och utskott innan det slutgiltiga beslutet tas 
i kyrkomötet. Då har en viss reformulering skett. Detta kapitel analyserar reformulerings-
arenan med särskild inriktning på hur det resulterar i kyrkoordningen 2014.  

8.1 Analys av den grundläggande uppgiften 

Det som tillskrivs församlingsrådet i kyrkoordningen 2014 kapitel 17 om gudstjänsten är att 
de efter samråd med församlingens präster och musiker får besluta om vilka former av huvud-
gudstjänster som ska användas. Församlingsrådets beslutsmandat kan beskrivas med ordet 
”samråda” eftersom det är den formulering som vanligtvis förekommer när församlingsrådets 
uppgifter preciseras i kyrkoordningen. Samråda är, som redan nämnts, en oklar formulering. 
Det kan betyda att parterna strävar efter att komma överens. Men det kan också räcka med att 
kyrkoherden ger församlingsrådet tillfälle att ge synpunkter på ett förslag och sedan beslutar i 
egenskap av kyrkoherde.  

Församlingsrådet ges inte uppdraget att ansvara för någonting i den grundläggande uppgiften 
utöver gudstjänsten. Det har således inte rätt att ta beslut beträffande någon av församlingens 
verksamheter som vi beskriver med den grundläggande uppgiften. Det anges inte heller något 
om det har rätt till samråd eller yttranderätt angående undervisning, diakoni eller mission. I 
strukturutredningens arbete betonas det flera gånger att ett lokalt engagemang hänger ihop 
med ett lokalt inflytande och en viss självstyrelse (SKU 2011:2, s. 12f, 233, 235). Men med 
kyrkoordningen 2014 har församlingsrådets inflytande reducerats till gudstjänsten.  

Församlingsrådets relation till kyrkoråd och kyrkofullmäktige är på ett sätt klart uttryckt i 
kyrkoordningen. Församlingsrådet får sina uppgifter utifrån vad som anges i kyrkoordningen, 
församlingsinstruktionen och vad kyrkorådet anvisar. Kyrkofullmäktige utövar beslutande-
rätten i en församling eller i ett pastorat. Kyrkoherde och kyrkoråd beslutar i vissa frågor (KO 
2014, kap 2 § 7). Någon motsvarande formulering finns inte om församlingsråd. Inom 
Svenska kyrkan talas det om den grundläggande uppgiften som en och odelad. Kyrkoråd och 
kyrkoherde har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd (KO 2014, kap 
4 § 2). Församlingsrådets autonomi är liten redan på arenan för församlingens liv, enligt 
kyrkoordningens angivelser, för att sedan minska än mer på de övriga arenorna.  

Kyrkostyrelsens skrivelse innehåller mycket tydliga formuleringar om att det som anges i 
kyrkoordningen ska ses som ett minimum av arbetsuppgifter för församlingsrådet. 

Inledningsvis bör påpekas att de bestämmelser om församlingens uppgifter – vad gäller 
församlingar som ingår i pastorat – som enligt förslaget regleras i kyrkoordningen ska ses som 
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ett minimum. De handlar främst om församlingarnas gudstjänstliv. Den föreslagna ordningen 
anger den minsta möjliga omfattningen av uppgifter men lämnar sedan ansvaret för bedöm-
ningen av vilka ytterligare som ska delegeras till de lokala organen (KsSkr 2012:5, s. 100). 

När kyrkostyrelsen uttrycker det så här tydligt i sin skrivelse väcks frågan om varför den här 
intentionen inte framgår i kyrkoordningen. I skrivelsen framgår det att ansvarsfördelningen 
mellan församlingar och pastorat inte ska regleras i kyrkoordningen (KsSkr 2012:5, s. 75) och 
att detaljstyrningen minskas med den föreslagna organisationen (Ibid., s. 81-81). Innebörden 
av att kyrkostyrelsen i sin skrivelse föreslår att ansvarsfördelningen mellan församlingar och 
pastorat inte ska regleras i kyrkoordningen medför ändå den ansvarsfördelningen att 
pastoratets kyrkoråd får det övergripande ansvaret. Att försöka att undvika regleringar för 
församlingsrådens del blir ändå ett slags förslag eftersom kyrkoordningen måste säga något 
om ansvarsfördelningen, vilket den också gör, och därmed minskar församlingsrådets 
inflytande markant. Kyrkostyrelsen föreställer sig en lokal styrelse med en relativt stor 
autonomi men föreslår ett församlingsråd med mycket liten autonomi. Detta gäller både i de 
olika domänerna som på de olika arenorna. 

Kyrkostyrelsen nämner alltså att de har ambition av att minska detaljstyrningen och att 
ansvarsfördelning inte ska regleras i kyrkoordningen. Men det finns runt tio bestämmelser 
som angår församlingsrådets inflytande i gudstjänstlivet och som berör relationen mellan 
församlingsråd och kyrkoherde. I relation till gudstjänsten blir avsaknaden av bestämmelser 
beträffande undervisning, diakoni och mission påtaglig. Ansvaret beträffande de övriga 
dimensionerna i den grundläggande uppgiften kan inte hamna någon annanstans än hos 
kyrkorådet om inte kyrkorådet själva väljer en annan lösning. 

Såväl kyrkoråd som församlingsråd regleras av kyrkoordningen och Den svenska kyrkohand-
boken, från pingstdagen 2018 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, när det gäller gudstjänst-
livet. Stiftet utövar i detta avseende tillsyn över församlingarnas och pastoratens gudstjänstliv. 
Beträffande ekumeniskt gudstjänstfirande får församlingsrådet besluta om detta efter samråd 
med församlingens präster och musiker. Men det kan verkställas först efter tillstånd av 
domkapitlet.  

8.2 Analys av autonomin i den sociala domänen 
I transfereringen från strukturutredning till kyrkoordning fortsätter kyrkostyrelsen och 
organisationsutskottet att betona församlingsinstruktionen som ett viktigt styrdokument för att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan församlingarna och pastoratet (KsSkr 2012:5, s. 100-
103; O 2012:2, s. 11; KO 2014, kap 4 § 21).  

Församlingsinstruktionen är ett verktyg som egentligen berör alla nio dimensioner i modellen. 
Där skriver pastoratet fram hur man avser att arbeta med den grundläggande uppgiften och 
därmed rymmer det pastoratets och församlingarnas teologiska grundhållning. Där ska också 
finnas en ansvarsfördelning mellan olika funktioner i pastoratet. Om instruktionen anger 
ansvarsfördelning mellan församlingsråd och kyrkoråd och där ingår viss delegation till 
församlingsråd så kan den inte dras tillbaka utan att församlingsinstruktionen ändras. 
Ändringar i församlingsinstruktionen kräver godkännande från kyrkoherde och kyrkofull-
mäktige var för sig och sedan ska stiftet utfärda den (KO 2014, kap 57 § 6). Sålunda blir en 
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ansvarsfördelning som anges där svårare att ändra än en delegation från kyrkorådet. Frågan är 
om och hur den möjligheten används. Det behandlas i nästa kapitel. 

Före år 2014 hade församlingar som ingick i en samfällighet en egen församlingsinstruktion. 
Den uttryckte en autonomi i förhållande till andra församlingar i samfälligheten. I och med att 
ett pastorat efter år 2014 har en gemensam församlingsinstruktion minskar det församlings-
rådets inflytande i arbetet med den grundläggande uppgiften och att i det arbetet utveckla 
relationen till den lokala kontexten (Ks 2011/0339 akt 58, 72, 41). Det blir svårare att skriva 
fram de enskilda församlingarnas specifika förutsättningar. Det blir mer av likriktning och 
centralisering än självbestämmande. I sin remiss skriver Gunnarps pastorat att detta bidrar till 
mer av avstånd än närhet i församlingsarbetet (Ks 2011/0339 akt 21). Björktorps församling 
kritiserar utredningen för att ha ett alltför stort fokus på ekonomisk och administrativ samver-
kan medan frågor om den grundläggande uppgiften glöms bort (Ks 2011/0339 akt 109).  

Beträffande ändringar av kyrkorummet och kyrkobyggnaden följer kyrkoordningen 2014 de 
förslag som strukturutredningen lägger fram, som innebär att församlingsrådet ska godkänna 
dessa ändringar. Detsamma gäller att församlingsrådet utser kyrkvärdar och inventarie-
ansvarig kyrkvärd samt beslutar om upplåtelse av kyrka. Angående upplåtelse av kyrka är det 
en av få frågor där det är kyrkoherden som ges möjlighet att yttra sig inför församlingsrådets 
beslut istället för tvärtom.  

Det bör tilläggas att den autonomi som församlingsrådet utövar angående kyrkorummet och 
kyrkobyggnaden står i relation till många aktörer. Trots att församlingsrådet getts ”vetorätt” i 
frågan är de inte oberoende i sina beslut (KO 2014 med kommentarer och angränsande lag-
stiftning, s. 613). Beslut om ändringar av kyrkorummet fastställs av pastoratet eller av 
stiftsstyrelsen om det gäller att kyrka tas ur bruk. Kulturmiljölagen (SFS 1988:950, kap 4 § 3) 
innebär dessutom att väsentliga förändringar av kyrkobyggnaden inte får göras i kyrkor som 
har tillkommit före år 1940 utan länsstyrelsens tillstånd. Det gäller både kyrkans exteriör och 
interiör. 

Jämför man autonomin inom den sociala domänen som nuvarande församlingsråd har i 
förhållande till den autonomi kyrkoråd som verkade i en samfällighet hade före år 2014 så har 
den minskat. Det beror bland annat på att församlingsinstruktionen kan godkännas av kyrko-
herde och kyrkofullmäktige även om något av församlingsråden motsätter sig. Detta är en 
markör över hur det sker en centralisering av beslut och inflytande från församlingsrådets 
arena till pastoratets arena. Att församlingsråden får bestämma om till exempel upplåtelse av 
kyrka är inget som påverkar denna centralisering. Det påminner om hur Wermke och Olason 
(2015, s. 3) beskriver hur mindre omfattande beslut decentraliseras till lärare medan beslut 
som påverkar skolans organisation och arbete i stort centraliseras. 

8.3 Analys av autonomin i den administrativa domänen 
Det sker inga större förändringar av församlingsrådens autonomi på reformuleringsarenan. En 
skillnad har att göra med valet av församlingsrådens medlemmar. I slutbetänkandet utser 
kyrkofullmäktige ledamöter. Kyrkostyrelsen föreslår att det nyvalda fullmäktige ska genom-
föra ett församlingsmöte med församlingens röstberättigade medlemmar, ”för att säkerställa 
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församlingens inflytande” (KsSkr 2012:5, s 92). Det påverkar visserligen församlingsrådets 
sammansättning, men det förändrar inte nämnvärt församlingsrådets autonomi.  

Strukturförändringen har aldrig syftat till att ge församlingsrådets inflytande kring frågor om 
administration, personal och fastigheter. Däremot har det längs hela processen funnits en vilja 
att bidra till en verksamhet där ansvaret och resurser hålls samman i en enkel och flexibel 
organisation (KsSkr 2012, s. 81). Frågan är hur det blir med det när församlingsrådet inte har 
några resurser att disponera.  

Vi kan konstatera att kyrkoordningen inte ger församlingsrådet något inflytande eller kontroll 
över budget och resursfördelning. Det är upp till kyrkorådet att avgöra om de vill dela med sig 
av sin makt och delegera resurser och ansvar till församlingsrådet. Församlingsinstruktionen 
som ska tydliggöra ansvarsfördelningen beslutas av kyrkoherde och kyrkofullmäktige var för 
sig, vilket leder till samma svar som i föregående mening. Även om det inte påverkar försam-
lingsrådets dagliga arbete bör det påminnas om att kyrkofullmäktige har makten att förändra 
församlingsindelningen, vilket på ett övergripande plan påverkar församlingsrådets autonomi 
(KO 2014, kap 37 § 7). I relation till den administrativa domänen har församlingsrådet ingen 
uttrycklig rätt i kyrkoordningen att besluta, samråda eller väcka frågor om budgeten.  

Församlingsrådets minskade av autonomi framträder tydligt när kyrkorådets styrelsefunktion 
beskrivs på detta sätt  

Kyrkorådets styrelsefunktion innebär att det är kyrkorådets som rättsligt sett företräder den 
juridiska personen församlingen eller pastoratet. Detta gäller såväl inför domstol och andra 
myndigheter som gentemot utomstående tredje man (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 
med kommentarer och angränsande lagstiftning, s. 125) 

Strukturförändringens strävan att åstadkomma en enkel och tydlig organisation med två 
styrelsenivåer leder till att alla övergripande frågor överförs till pastoratets kyrkoråd. Det blir 
en markant skillnad på vad till exempel kyrkostyrelsen säger att ett församlingsråd kan göra 
och vad utredningen faktiskt ger för uppgifter och mandat till församlingsrådet som den lokala 
styrelsen. Även i anföranden under kyrkomötesdebatten om strukturfrågor framförs att flera i 
kyrkostyrelsen ville öka församlingsrådens ansvar (Anföranden, strukturfrågor, 2012, s. 50). 

I anslutning till citatet ovan kan läggas ett annat citat från kyrkostyrelse skrivelse. Det berör 
frågan om församlingsrådets funktion som styrelse.  

Kyrkostyrelsen vill framhålla att benämningen styrelse signalerar att församlingsrådet är ett 
verkställande och beredande organ i församlingen. Det tydliggör också församlingen som 
juridisk person. Församlingen i formell mening företräds ju av församlingsrådet som dess 
styrelse (KsSkr 2012:5, s. 95). 

Jämför man dessa två utsagor från reformuleringsarenan så kan man förstå Uppsala 
domkyrkoförsamling som skriver i sitt svar på strukturutredningens slutbetänkande att ”vi ser 
ett behov av ett förtydligande av församlingsrådets funktion” (KsSkr 2012:5, s. 93). Det finns 
inget angivet i kyrkoordningen beträffande vad församlingsrådet ska bereda eller att de ska 
bereda. Det är endast kyrkorådet som har uppgiften att bereda ärenden till kyrkofullmäktige. 
Församlingsrådet kan få yttra sig (KO 2014, kap 3 § 22). Kyrkostyrelsens förslag fullföljs 
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inte. Konsekvensen blir otydlighet. Det är en otydlighet som inte gagnar församlingsrådens 
autonomi utan snarare leder till villrådighet. Det förefaller som att församlingsrådet har så 
pass lite ansvar och autonomi att det är styrelse som man inte kan utkräva något ansvar av.   

Kyrkostyrelsen skriver att ”allt inte behöver detaljregleras utan den lokala nivån har förmågan 
att själv finna lämpliga lösningar” (KsSkr 2012:5, s. 81). När kyrkoordningen följer den linjen 
landar beslutsmakten över i princip alla frågor i församlingen hos kyrkoråd eller kyrkoherde. 
Frågan är om pastoraten har kraften och viljan att göra egna tolkningar av de nya strukturerna 
och att finna lämpliga lösningar som främjar det lokala engagemanget. För kyrkorådets del 
kan det vara enklast att läsa kyrkoordningen bokstavligt. Då får pastoratets kyrkoråd mest 
självstyre och inflytande över alla arenor på administrationens domän. Det blir tvärtom för 
församlingsråden.  

8.4 Sammanfattande kommentar av reformuleringsarenan 
Det sägs mycket om vad ett församlingsråd kan göra på reformuleringsarenan men det 
resulterar i en kyrkoordning som anger få och förhållandevis begränsade uppgifter. Ansvaret 
för att utforma hur den lokala nivån ska organiseras överlämnas mer eller mindre till 
pastoratets kyrkoråd. Församlingsrådets uppgift som företrädare av församlingens medlemmar 
är främst att vara ett kollegium som samråder om gudstjänstlivet. Den interna diskussionen 
om gudstjänsten kan utmynna i tydliga önskemål i samråd med kyrkoherde/församlingsherde. 
Men det är en styrelse som främst kan komma med önskemål och yttranden. Resultatet från 
dokumenten på reformuleringsarenan är att de i stor utsträckning reproducerar de två olika 
modellerna av församlingsråd som strukturutredningen skriver fram.   
 

                    Domän/ 
uppgifter 

 
Arena/plats 

Den grundläggande 
uppgiften (a): Planera, 
påverkan, beslut, 
utvärdering 

Den sociala domänen 
(b): förhållningssätt, 
gemenskap, teologi, 
policys 

Administration (c): 
Budget, schemafrågor, 
resursfördelning  

Församlingens liv (1): 
Relaterar till anställda i 
församlingen och därtill 
de människor som tar 
del i församlingens liv. 

Angående gudstjänst: 2 
Gällande undervisning, 
diakoni, mission: 0 

Relativt stort inflytande 
över kyrkorum: 3 
Men har ej medel att 
disponera. 
 

Visst inflytande över 
gudstjänstplan: 2 
Övrig verksamhet: 0 

Församlingsråd (2): 
Relaterar till förs.herde, 
anställda, det interna 
arbetet, ev även andra 
församlingsråd 

Angående gudstjänst: 2 
Gällande undervisning, 
diakoni, mission: 0 

Samråda om 
församlingsinstruktion: 2 

Om kyrkorådet inte har 
delegerat visst ansvar till 
församlingsråd återstår 
främst yttranderätten: 1 

Pastorat (3): 
relaterar som förs.råd 
till kyrkoråd, fullmäktige 
och Svenska kyrkans 
styrdokument 

Visst inflytande över den 
grundläggande 
uppgiften finns i 
församlings-
instruktionen: 1 

Församlingsinstruktionen 
ska godkännas av kyrko-
herde o kyrkofullmäktige 
var för sig. Den utfärdas 
av stiftet: 1 

Kyrkorådet företräder 
alltid församlingen 
gentemot tredje part: 0 

Figur 4. Församlingsrådets autonomi enligt kyrkoordningen 2014. 

Trots alla förslag om en utökad autonomi för församlingsrådet resulterar kyrkoordningen i att 
den lyfter bort en av den två ”modeller” som strukturutredningen beskriver när de talar om 



  53 

församlingsrådet. Utredningen anger dels möjligheten till ett stort mandat för församlingsrådet 
och dels ett litet mandat. Men det är i princip bara modellen med det mindre mandatet som 
återstår i kyrkoordningen. 

Då reformuleringsarenans bild av församlingsrådets autonomi framträder i analysinstrumentet 
ser vi samma mönster som i strukturutredningens begränsade uppdrag till församlingsrådet. 
Det framgår exempelvis av att sifferbedömningen i figur 3 och 4 ger samma autonomipoäng, 
14 poäng. Det har visserligen skett enstaka smärre förändringar men det förändrar inte 
självstyret för den lokala styrelsen. Kyrkostyrelsens skrivelse kommenterar en del av svaren 
på utredningen Närhet och samverkan (SKU 2011:2) med att det finns ”oklarheter rörande 
församlingsrådens roll” (KsSkr 2012:5, s. 94).  Kyrkostyrelsen lämnar dessa remisser utan 
åtgärd. De anser att församlingarnas kontext är så pass olika att de lämpar sig bättre att 
församlingarna och pastoraten själva beslutar om den lokala ansvarsfördelningen och om 
församlingsrådens roll. Det för med sig att oklarheterna kvarstår och att församlingsrådens 
funktion på många håll förblir otydlig. Denna otydlighet bidrar till en minskad autonomi. Det 
kan sammanfattas med att det är svårt att styra och agera när mandatet oklart. 
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9 Resultat och analys av församlingsrådets autonomi på 
realiseringsarenan 

De föregående kapitlen presenterade hur församlingsrådets autonomi formulerades i struktur-
utredningen och hur det resulterade i kyrkoordningen 2014. Det var ett formuleringsarbete på 
nationell nivå. I det här avsnittet studerar jag hur församlingsrådets autonomi realiseras på 
lokal nivå. För att undersöka hur kyrkoordningens bestämmelser och strukturutredningens 
intentioner genomförs på lokal nivå har jag valt att studera delegationsordningar och 
församlingsinstruktioner för pastoraten i Uppsala stift.  

Realiseringsarenans analys inleds med en presentation av det empiriska materialet från den 
lokala nivån. Anledningen till att det kommer här och inte i kapitel sex är att det blir enklare 
att tillgodogöra sig analysen om den ligger i anslutning till resultaten.   

9.1 Resultat - vad säger församlingsinstruktionerna om församlingsråden? 
Det har redan framkommit i metodavsnittet att det är endast tio av de 27 pastoraten som har 
en aktuell församlingsinstruktion. Församlingsrådens ansvar och uppgift omnämns sällan och 
sparsamt.  Det är endast tre församlingsinstruktioner som säger något om deras funktion. Ett 
mindre pastorat skriver att församlingsråden ansvarar för gudstjänstlivet i respektive försam-
ling och ”annan verksamhet t. ex. årliga församlingsaftnar.” De räknar därefter upp några av 
de uppgifter som anges i kyrkoordningen. Ett annat mindre pastorat skriver att ”församlings-
råden har även förfogandemedel, bland annat för egen utbildning”. De beslutar i samråd med 
kyrkoherden om gudstjänstens utformning och är med i planering och genomförande av viss 
verksamhet. Ett omfattande pastorat anger att huvudansvaret för det internationella arbetet 
ligger på församlingsråden. Det här är tre exempel på att man räknar med församlingsrådens 
ledamöter som ideella medarbetare. I ett fyrförsamlingspastorat står det att ”likaså skall 
församlingsråd och församlingsherde årsvis göra upp en plan för respektive församling”.  

Den funktion som de förtroendevalda har i ett församlingsråd är inte helt tydlig, vilket 
församlingsinstruktionerna i viss mån belyser. I ett svar på strukturutredningens slutbetänk-
ande (SKU 2011:2) skriver S:t Johannes församling i Norrköping: ”Församlingsrådens roll 
och befogenheter måste förtydligas. Risken är överhängande att de blir en instans mellan 
förtroendevalda och ideella medarbetare” (KsSkr 2012:5, s. 100). I två av dessa tre försam-
lingsinstruktioner framgår det att församlingsrådens ledamöter är både förtroendevalda och 
ideella medarbetare. Den här dubbelheten blir än tydligare i vissa delegationsordningar. 
Frågan är vad det gör med församlingsrådens autonomi. En del av församlingsrådens leda-
möter kan ha ett stort inflytande över den sociala domänen, särskilt på arenan församlingens 
liv. Det kan bero på personliga relationer och blir då ett informellt inflytande. Ett inflytande 
som kan hänga ihop med att man både är förtroendevald i församlingsråd och samtidigt ideell 
medarbetare i någon verksamhet. Den här dubbelheten kan både bidra till engagemang men 
också leda till problem med lojaliteter.  

I Uppsala stift är det alltså enbart fyra av 27 pastorat som överhuvudtaget nämner något om 
församlingsrådens funktion i församlingsinstruktionen och endast i enstaka meningar. I två av 
pastoraten anar man en vilja att stärka församlingsrådens inflytande över församlingens 
verksamhet i relation till vad kyrkoordningen reglerar. I de andra pastoraten är uppgifterna i 
princip desamma om i kyrkoordningen. Med tanke på att kyrkoordningen anger att försam-
lingsinstruktionen är en av tre instanser som anvisar uppgifter åt församlingsråden kan man 
konstatera att det är en arbetsordning som nästan helt är förbisedd i Uppsala stift. 
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Det finns därmed en diskrepans mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Det som 
strukturutredningen, kyrkostyrelsen och kyrkoordningen betonar, att församlingsinstruktionen 
är ett viktigt dokument för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan församlingar och pastorat 
används inte på den lokala nivån. Det finns flera beskrivningar på både formuleringsarena och 
reformuleringsarena om att församlingsråden ska kunna ansvara för långt mer än de uppgifter 
som kyrkoordningen anger. På församlingsnivå är det kanske inte så många som har möjlighet 
att läsa igenom strukturutredningen och kyrkostyrelsens skrivelser, vilket resulterar i att det 
endast bli kyrkoordningens bestämmelser som anger riktningen och inte intentionerna bakom. 

9.2 Resultat - vad säger delegationsordningarna om församlingsråden? 
Jag börjar med att presentera de delegationsordningar som knappt nämner församlingsråden. 
Det är pastorat som främst refererar till kyrkoordningens anvisningar utan egna tillägg. Där-
efter går jag successivt vidare med de som överlåter ett större självstyre till församlingsråden. 
Överlag förekommer församlingsråden mycket sparsamt i delegationsordningar eller i arbets-
ordningar för pastoraten. I fyra av pastoraten nämns inte församlingsrådens funktion över-
huvudtaget. Det är fyra mindre pastorat. I ett av dessa står det dock en liten anmärkning om 
att församlingsråden var för sig beslutat att delegera uppgiften angående upplåtande av kyrka 
till kyrkoherden. När inget annat nämns om ansvarsfördelningen mellan pastorat och 
församlingsråd får man förmoda att de följer kyrkoordningen.  

Några pastorat väljer den mer strikta tolkningen av vad en delegationsordning ska innehålla. 
Det medför att den i stort sett är indelad i områdena personal, ekonomi, begravningsverk-
samhet och fastigheter. Ibland finns även området ”övrigt” med. Det är under ”övrigt” som 
det ofta står något om församlingsråden. Då anges företrädesvis något om gudstjänsten som 
kyrkoordningen har anvisat till dem. Under rubriken ”Fastigheter” är det ingen delegations-
ordning, utom en, som anknyter till kyrkoordningens bestämmelser om att församlingsråden 
måste godkänna ändringar i kyrkorum och kyrkobyggnader. Detta framgår visserligen av 
kyrkoordningen. Men vissa delegationsordningar är så pass detaljerade att frånvaron av denna 
bestämmelse får en att börja undra om de känner till församlingsrådets vetorätt angående 
förändringar av kyrkorum.  

Ett par delegationsordningar skriver att ändringar av byggnadsprogram delegeras till kyrko-
herden. Om det gäller ett byggnadsprogram som avser kyrkorum så kan inte kyrkofullmäktige 
delegera ett sådant beslut till kyrkoherde utan att församlingsrådet godkänner det. Det strider 
mot vad kyrkoordningen anvisat åt församlingsråden. Det här är ett exempel på att flera 
delegationsordningar tenderar att minska församlingsrådets beslutsmandat och autonomi. Ett 
annat exempel där delegationsordningen minskar församlingsrådets autonomi är det pastorat 
som, mot kyrkoordningens anvisningar, beslutat att delegera upplåtelse av kyrka till 
kyrkoherden. 

Omkring hälften av de inkomna delegationsordningarna använder nästan exakt samma fras 
från kyrkoordningens 4 kap 21§ när de beskriver församlingsrådens ansvar och uppgifter. 

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i 
församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. 

Det här är en formulering som på församlingsnivå visar sig vara ganska innehållslös. Jag har 
redan framhållit att församlingsinstruktionerna knappt används för att förtydliga roller och 
uppgifter i pastoraten.  Det ska tilläggas att flera pastorat har bildats senare än 2014 och att 
det är därför kan finnas skäl till att en församlingsinstruktion inte har färdigställts. Även 
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delegationsordningarna är ganska restriktiva vad gäller att fördela uppgifter till församlings-
råden utöver vad som anges i kyrkoordningen. De intentioner som finns i strukturutredningen 
om att församlingsråd kan ha liknande befogenheter som ett kyrkoråd lyser med sin frånvaro.  

Det förekommer en del öppna formuleringar i delegationsordningarna. En mening som 
återkommande används anger att ”kyrkorådet ska i frågor som särskilt angår församlingen 
bereda församlingsrådet möjlighet att yttra sig i ärendet”. Några har en referens till KO 3 kap 
22§ i samband med den formuleringen. Där lyder den: 

Innan kyrkofullmäktige avgör ett ärende ska det ha beretts av kyrkorådet. Om ärendet särskilt 
angår en församling i ett pastorat ska församlingsrådet ha beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Kyrkoordningen uppger att församlingsrådet ska ges möjlighet att samråda i flera ärenden, i 
några fall ska man besluta eller godkänna. Den här formuleringen om att församlingsrådet ska 
ges möjlighet att yttra sig i ärenden som särskilt angår församlingen kan snarare minska än 
stärka församlingsrådets självstyre, eftersom de uppgifter som kyrkoordningen anger har i 
vissa fall större tyngd än så. Det gäller exempelvis ändringar av kyrkorum och kyrkobyggnad.  

Det bör givetvis nämnas att det finns utrymme att delegera ansvar och uppgifter vid andra 
tillfällen än i delegationsordning och församlingsinstruktion. Sådana beslut kan tas i kyrkoråd 
eller i kyrkofullmäktige när behov föreligger eller när förutsättningarna är de rätta. Men 
risken eller möjligheten, beroende på hur en ser på det, är uppenbar att församlingsrådens 
autonomi, beslutsmandat och handlingsutrymme minskar om det inte skrivs fram i något 
styrdokument.  

I två fall har kyrkoherdarna gett en skriftlig kommentar till delegationsordningen. Båda 
företräder mindre pastorat. Den ena skriver att i praktiken delegeras det mesta som rör kyrka, 
församlingsliv och kyrkogård till den enskilda församlingen. Den andra förklarar att kyrko-
ordningen är tydlig med att församlingsrådet ska ansvara för församlingens verksamhet och 
gudstjänstliv. Därför har också församlingsråden i pastoratet uppgiften att äska pengar till 
verksamheten, planera och besluta om gudstjänstlivet i samråd med personalen. I vilka fall 
församlingsrådet ska samråda även med personalen framgår inte. Men kyrkoherden har 
kommenterat församlingsrådets frånvaro i delegationsordningen på detta sätt. Särskilt i det 
andra fallet framträder strukturutredningens intentioner om att hålla samman innehåll och 
resurser i församlingsråden. Ytterligare ett pastorat, av omfattande storlek, har en liknande 
formulering som återfinns i deras delegationsordning. De skriver att: 

Församlingsråden är församlingens styrelse och ansvarar tillsammans med församlingsherden 
för den grundläggande uppgiften. Församlingsrådet beslutar om användning av den församlings-
specifika budgeten. 

Det finns två mindre pastorat som har en särskild arbetsinstruktion för församlingsråden. I det 
ena pastoratet beskriver arbetsinstruktionen först de bestämmelser som anges i kyrkoord-
ningen. Därefter kommer en lista med lokala uppgifter och viktiga funktioner för församlings-
råden. Det är 14 punkter. De sista tio punkterna handlar om att ansvara för församlingskväll, 
kyrkkaffe, de lokala traditionerna, årliga födelsedagsfester, visningar av kyrkorummet med 
mera. I det här pastoratet framträder församlingsrådens ledamöter lika mycket, eller mer, som 
ideella medarbetare än som förtroendevalda.  

I det andra pastoratet anger arbetsordningen att församlingsrådet ska, i enlighet med riktlinjer 
för församlingens verksamhet och budget beslutad av kyrkofullmäktige, gemensamt med 
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församlingsherden svara för den grundläggande uppgiften. Det framgår också att församlings-
rådet ska delta i utarbetandet av församlingsinstruktion tillsammans med kyrkoråd och 
kyrkoherde, inte bara samråda om den. Det är en ökning av församlingsrådets autonomi 
jämfört med kyrkoordningens anvisningar. 

9.3 Analys av den grundläggande uppgiften 
Det är långt ifrån en enhetlig bild av församlingsrådens autonomi som framträder i pastoratens 
delegationsordningar och församlingsinstruktioner. Figur 5 framhåller vidden av olika sätt att 
realisera församlingsrådens autonomi på lokal nivå. Under bokstaven A framträder de pastorat 
och delegationsordningar som ger ökat utrymme för församlingsrådens autonomi. Under B 
framträder de pastorat och delegationsordningar som ger minskat utrymme. Siffrorna har 
samma funktion som i tidigare figurer. Siffran 5 anger att församlingsrådet har mandat att 
besluta helt själv i ett ärende. Siffran 0 anger att det inte finns något formellt inflytande.  

 
                        Domän/ 
                        uppgifter 
 
Arena/platser 

Den grundläggande 
uppgiften (a): Planering, 
påverkan, beslut, 
utvärdering 

Den sociala domänen 
(b): förhållningssätt, 
gemenskap, teologi, 
policys 

Administration (c): 
Budget, schemafrågor, 
resursfördelning  

Församlingens liv (1): 
Relaterar till anställda i 
församlingen och därtill 
de människor som tar 
del i församlingens liv. 

A: 4. FR ansvarar för förs 
verksamhet. FIN styr. 
B: 2 rörande gudstjänst 
och 0 rörande under-
visning, diakoni och 
mission 

A: 4. FR ansvarar för 
ändringar av kyrkorum 
samt för trivsel i olika 
evenemang. 
B: 2. FR ansvarar för 
ändringar av kyrkorum 

A: 4. Planerar och 
förvaltar budget och 
ansvarar för förs 
verksamhet 
B: 1. visst inflytande över 
gtj plan  

Församlingsråd (2): 
Relaterar till förs.herde, 
anställda, det interna 
arbetet, ev även andra 
församlingsråd 

A: 4. FR ansvarar för förs 
verksamhet inför Kh/Fh, 
gäller även budget 
B: 2 rörande gudstjänst, 
0 gällande undervisning, 
diakoni och mission 

A: 3. FR utarbetar FIN 
med KR.  
B: 1. Får yttra sig om FIN 
och om ärenden som 
särskilt angår förs 
 

A: 3. Stort ansvar i 
verksamheten betyder 
mer självstyre i arbetet i 
stort. 
B: 1. visst inflytande över 
gtj plan 

Pastorat (3): 
relaterar som förs. Råd 
till kyrkoråd, fullmäktige 
och Svenska kyrkans 
styrdokument 

A: 4.   
FR bereder och förvaltar 
förs budget 
B: 1. FR ska få yttra sig i 
särskilda ärenden 

A: 2  
främst arbete med FIN 
B: 2-. Främst arbete med 
FIN. KR utser ordf och 
vice ordf i FR 

A: 0. FR har ingen 
särskild roll i utskotts-
arbete. KR företräder 
gentemot tredje part.  
B: 0. Se ovan.  

Figur 5. Församlingsrådens autonomi som det framstår i pastoratens delegationsordningar och 
församlingsinstruktioner. Förkortningar: församlingsråd (FR), församling (förs), församlingsherde (Fh), 
församlingsinstruktion (FIN),), kyrkoråd (KR), kyrkoherde (Kh) 

Om vi börjar med den grundläggande uppgiften finns det pastorat där det betonas att försam-
lingsrådet är den lokala styrelsen som ansvarar för församlingens verksamhet och gudstjänst-
liv. Församlingsrådet planerar tillsammans med personalen, äskar medel för verksamheten 
och i viss mån förvaltar dessa medel.  Uppgiften och ansvaret påminner till stor del om 
kyrkoråd i samfällighet innan strukturförändringen år 2014. Här ges församlingsrådet stora 
möjligheter att styra och ta del i arbetet. Det har en betydande funktion i församlingens liv och 
autonomin kan betraktas som stor både vad gäller uppgift och i relation till andra på arenan.  



  58 

Anledningen till att församlingsrådets autonomi inte har en femma angående den grund-
läggande uppgiften är att de måste rätta sig efter församlingsinstruktionen som kyrkoherde 
och kyrkofullmäktige godkänner. Pastoratets arena har alltså den yttersta kontrollen. 
Församlingsrådet kan vara med i arbetet med den, men det kan på vissa håll innebära att de 
enbart får yttra sig. Innan församlingsinstruktionen kan tas i bruk ska den utfärdas av 
domkapitlet. Dessutom har församlingsrådet ett kyrkoråd ovanför sig i pastoratets hierarki.  

Även om församlingsråden på vissa håll har ett stort mått av självstyre gällande gudstjänst-
livet så har omfattande pastorat på landsbygden en särskild problematik att förhålla sig till. 
När ett pastorat består av många församlingar och kyrkor och samtidigt har få prästtjänster så 
kan församlingen inte alltid fira gudstjänst varje söndag. Det framgår av församlingsinstruk-
tionerna att pastoratets storlek, ekonomi och förutsättningar påverkar församlingsrådens 
autonomi. Ett pastorat anger att kyrkoherden ansvarar för gudstjänstlivets utformning gemens-
amt med kyrkoråd och församlingsråd. Här framträder pastoratets kyrkoråd som ytterligare en 
aktör i gudstjänstlivet som tar plats på församlingslivets arena. Det är en ordning som 
knappast ökar församlingsrådet inflytande.  

I majoriteten av pastoraten läser man kyrkoordningen rakt av och räknar upp de uppgifter som 
kyrkoordningen tilldelat församlingsrådet. Då betonas arbetet med gudstjänst. Vad det betyder 
för församlingsrådet påverkan över gudstjänstlivet är svårt att avgöra eftersom delegations-
ordningar inte säger något om vilket inflytande församlingsrådet har i förhållande till kyrko-
herden och vad begreppet ”samråda” inbegriper i respektive pastorat.  

Pastorat som främst hänvisar till kyrkoordningen beträffande församlingsrådens roll i 
pastoratet skriver att församlingsrådet ska beredas möjlighet att yttra sig i frågor som särskilt 
berör församlingen. Om denna formulering får tolkningsföreträde för hur kyrkorådet läser 
kyrkoordningen kan det innebära att begreppet ”samråda” får en snäv definition som medför 
att församlingsrådet enbart får yttra sig över i princip färdiga förslag.  

Ytterligare ett resultat är att ett av de viktigaste styrdokumenten, församlingsinstruktionen, 
inte används för att tydliggöra ansvaret mellan församlingsråd och kyrkoråd i den grundläg-
gande uppgiften. Det bidrar till otydlighet. Kyrkoordningen anger att  

Utöver vad som sägs i första och andra styckena ska i en gemensam församlingsinstruktion för 
församlingarna i ett pastorat även redovisas hur ansvaret för församlingens grundläggande 
uppgift är fördelat mellan församlingarna och pastoratet. (KO 2018, kap 57 § 5) 

De flesta pastorat har inte helt uppdaterade församlingsinstruktioner och de som finns 
fokuserar mer på att beskriva arbetet med den grundläggande uppgiften än att redovisa 
ansvaret mellan församlingarna och pastoratet.  

9.4 Analys av den sociala domänen 
Det tydligaste exemplet på när den sociala domänen möter församlingens liv är nog i kyrko-
rummet. Församlingsrådet har ett starkt mandat över vad som händer i kyrkorummet och vad 
som händer med kyrkobyggnaden. Här ger kyrkoordningen församlingsrådet ett betydande 
utrymme för inflytande och självstyre genom att utse kyrkvärdar och inventarieansvarig 
kyrkvärd samt upplåta kyrkan. Med tanke på att delegationsordningarna tar upp många olika 
saker av större och mindre betydelse är det anmärkningsvärt att nästan alla pastorat utelämnat 
församlingsrådet rätt att godkänna ändringar av kyrkorum och kyrkobyggnader. 
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Det finns pastorat som ger församlingsrådet uppgiften att ansvara för trivselkvällar och hålla i 
olika evenemang som har starka traditioner i bygden. Församlingsrådets ledamöter blir lika 
mycket ideella medarbetare som förtroendevalda. Som ideella medarbetare blir de operativa i 
sin funktion och har en stark påverkan på församlingens gemenskap och sammanhållning. Det 
här förefaller vara vanligare i landsbygdspastoraten. Likt ideella medarbetare blir det snarare 
redskap i kyrkoherdens ledningsuppdrag än förtroendevalda med uppgift att styra en verksam-
het. I den funktionen saknar församlingsrådet autonomi på samtliga arenor. 

I mindre pastorat är det vanligare att församlingsråd och kyrkoråd utarbetar församlings-
instruktionen tillsammans. Således en viss utökning av församlingsrådets uppgifter. Samtidigt 
är det i mindre landsbygdspastorat som de ideella uppgifterna framträder tydligast. I vissa 
pastorat går alltså församlingsrådets uppgifter i dubbla riktningar.  

Fem av pastoraten har samma grundstruktur i sina delegationsordningar. Det medför att det i 
stort har samma hänvisningar till kyrkoordningen. Dessa fem har också en rubrik som heter 
”Styrande dokument”. Ett pastorat har tre punkter under rubriken en annan tolv. Det nämns 
inget om församlingsråden roll i beredningen eller utförandet av styrande dokument, förutom 
rätten att samråda om församlingsinstruktionen. I delegationsordningarna finns det inga 
anvisningar om hur församlingsråden kan påverka den sociala domänen i församlingen. 
Måhända tänker pastoraten att församlingsråden ska beredas möjlighet att yttra sig om det är 
ett ärende som särskilt angår församlingen. Eller så har man helt enkelt förbisett församlings-
rådens roll i utarbetandet av de styrande dokumenten. Det finns i alla fall ingen anknytning till 
kyrkostyrelsens skrivelse om att vara ett beredande organ. Ytterligare en tänkbar förklaring 
återfinns i ett mindre pastorat på landet: 

Kyrkorådet utser ordförande och vice ordförande för församlingsrådet. Posten som ordförande 
och vice ordförande skall innehas av kyrkorådsledamot. Detta för att skapa tydliga 
informationskanaler mellan kyrkoråd och församlingsråd. 

Eftersom det till viss del sitter samma personer i kyrkoråd som i församlingsråd kan det 
uppfattas som att församlingsrådet därigenom redan har ett inflytande över de styrande 
dokumenten. Men det kan också tolkas tvärtom så att kyrkorådet stärker sin kontroll över 
församlingsrådets arena. Citatet strider mot kyrkoordningen som anger att församlingsrådet 
ska utse vice ordförande. Kyrkofullmäktige väljer ordförande och kan uppdra åt församlings-
rådet att göra detta (KO 2014, 4 kap 26 §). Med anvisningen ovan minskar pastoratets 
kyrkoråd församlingsrådets autonomi.   

9.5 Analys av den administrativa domänen 
Det finns församlingsråd som äskar medel till sin församlingsverksamhet och som ”beslutar 
om användning av den församlingsspecifika budgeten”. I ett pastorat äskar församlingsråden 
även medel till investeringar i fastigheter. Dessa församlingsråd har den största autonomin 
bland de undersökta pastoraten. Vissa församlingsråd har inte lika stort beslutsmandat 
gällande budget men ska tillsammans med församlingsherde och personal långsiktigt planera 
gudstjänstlivet. I några pastorat medverkar församlingsråden i planeringen av undervisning, 
diakoni och mission, alltså hela den grundläggande uppgiften. Men det framgår inte om de har 
några medel till förfogande. När det framgår att församlingsrådet har ansvar för hela den 
grundläggande uppgiften ökar deras autonomi inte bara inom den domänen utan även på 
församlingslivets arena. 
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I de pastorat som främst refererar till kyrkoordningen i sina delegationsordningar blir 
församlingsrådens roll lite oklar eftersom vi inte vet hur de tolkar anvisningar om att ”yttra 
sig” eller ”samråda”. Det går inte att läsa sig till att församlingsråden har något inflytande 
över budget eller annan resursfördelning. Knappt hälften av delegationsordningarna hänvisar 
till kyrkoordningen 3 kap 22 § som talar om att församlingsrådet ska ha beretts tillfälle att 
yttra sig i ärenden som särskilt angår en församling. Om det till exempel byggs nya bostads-
områden eller skolor, tillkommer ett flyktingförvar eller om ett stort företag plötsligt 
försvinner och med det många arbetstillfällen borde rimligen församlingsrådet få yttra sig 
eller samråda om pastoratets resursfördelning. I sådana fall kan församlingsrådet få ägna sig 
åt mer styrande uppgifter, som för den aktuella situationen ger ökat inflytande både på 
församlingsrådets arena och på pastoratets arena. Men om pastoratens kyrkoråd och 
kyrkofullmäktige tolkar kyrkoordningens 3 kap 22 § på det sättet går inte att utläsa. 

Ett par delegationsordningar listar de olika utskott som finns i pastoratet. Utskottens uppgift 
är att bereda ärenden till kyrkorådet. I samband med utskotten finns det ingen text om att 
församlingsråden ska ges möjlighet att yttra sig eller ha en särskild roll i beredningen av ett 
ärende. Enligt delegationsordningarna förefaller det som om utskotten inte behöver beakta 
församlingsrådens synpunkter. I en situation där utskotten bereder ärenden till kyrkorådet och 
kyrkorådet därefter ger församlingsrådet möjlighet att yttra sig kan ärendehanteringen gått för 
långt för att församlingsrådet ska kunna påverka beslutet. Det riskerar att komma in så sent i 
processen att deras åsikter inte spelar någon roll. Då får församlingsrådet inget inflytande på 
pastoratets arena där styrningen sker. Det som kan öka församlingsrådens inflytande är att 
deras ledamöter deltar i utskotten. Men det är inte tydligt angivet någonstans. Kyrkostyrelsens 
förslag om att församlingsrådet ska vara ett beredande och verkställande organ tycks inte ha 
nått fram till delegationsordningarna. 

9.6 Sammanfattande kommentar över realiseringsarenan 
Sammanfattningsvis framträder bilden av att församlingsråden har mycket olika förut-
sättningar för att agera som den lokala styrelsen. Genom att studera delegationsordningar och 
församlingsinstruktioner får vi del av det formella ansvar och beslutsmandat som tilldelats 
församlingsråden. Det finns pastorat där de åtnjuter stort självstyre och fungerar ungefär som 
kyrkoråd gjorde i en samfällighet före strukturförändringen 2014. Anledningen till att dessa 
församlingsråd inte får en femma i den analytiska modellen hänger samman med att de har ett 
kyrkoråd ovanför sig som äger det övergripande ansvaret.  

Pastoratets kyrkoråd kan ta beslut att flytta resurser mellan församlingar under budgetåret på 
ett sätt som inte kunde göras tidigare. Det innebär att även om ett församlingsråd får 
disponera den församlingsspecifika budgeten så kan kyrkorådet omfördela alla pastoratets 
församlingars budget under året. Kontrollen över budgeten förblir hos kyrkorådet. Ett 
församlingsråd kan alltså ha ansvar för budget samtidigt som det inte har den yttersta 
kontrollen. Församlingsrådets autonomi kan därmed ena stunden vara stor, men pastoratets 
kyrkoråd kan i princip när som helst göra den liten.  

På den andra sidan av skalan finns församlingsråd som inte har någon delegation från 
kyrkorådet och vars autonomi är liten. Bland de pastorat som hänvisar till kyrkoordningen har 
församlingsrådet enbart inflytande över gudstjänsten vad gäller den grundläggande uppgiften. 
Vad det inflytandet betyder i praktiken beror mycket på kyrkoherden/församlingsherden. 
Enligt delegationsordningar i dessa pastorat har församlingsråd ingen budget att planera och 



  61 

inga medel att förvalta. Det finns egentligen inget självstyre att tala om. Församlingsrådens 
autonomi kan beskrivas som genomgående liten.  
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10 Diskussion  

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap i diskussionen om autonomi 
genom att studera församlingsrådets autonomi. Församlingsrådets arbete berör direkt eller 
indirekt församlingens liv och därmed olika människors möten med Svenska kyrkan. Det 
innebär att vad som görs i församlingsråden runt om i Sverige kan påverka mötet med många 
av de sex miljoner medlemmar som utgör Svenska kyrkan. Under det huvudsakliga syftet 
ryms en frågeställning som berör hinder och möjligheter för församlingsrådet att ta detta 
ansvar för församlingens liv och den grundläggande uppgiften.  

Kapitlet inleds således med en diskussion om hinder och möjligheter för församlingsrådets 
autonomi utifrån studiens material. Sedan görs en jämförelse med hur hinder och möjligheter 
framträder i tidigare studier. Därefter redogör gör jag för två underliggande frågor, som 
nämndes i kapitlet om syfte och frågeställningar. Den första behandlar relationen mellan en 
styrelses autonomi och de förtroendevaldas engagemang. Den andra diskuterar frågan om det 
använda analysinstrumentet kan fungera i andra samfund och organisationer. Till sist följer en 
konklusion som behandlar studiens resultat och föreslår vidare studier om församlingsråd. 

Innan diskussionen tar vid görs en återkoppling till hur församlingsrådets autonomi framträder 
i materialet. I nedanstående tabell har jag räknat samman den autonomipoäng som olika 
församlingsråd får i de figurer som tidigare presenterats. Ju högre poäng desto mer autonomi. 
Jag vill också påminna om att poängen är tentativ. Syftet är att tillgängliggöra materialet. 

Tabell över autonomipoäng i olika församlingsråd 

Olika förslag på hur församlingsrådets roll och funktion 
framträder på nationell respektive på lokal nivå. 

Autonomipoäng 

Strukturutredningens intentioner, figur 2 24 
Strukturutredningens förslag på förändringar i kyrkoordningen, figur 3 14 
Kyrkoordningen 2014, figur 4 14 
Församlingsråd på lokal nivå med stor delegation, figur 5 A-poäng 28 
Församlingsråd på lokal nivå med liten delegation, figur 5 B-poäng 12 

Här framgår att strukturutredningens förslag på ändringar i kyrkoordningen stämmer överens 
med hur det resulterade i kyrkoordningen 2014. Det blir också tydligt att strukturutredningen 
har tankar om en större autonomi. Det som kan synas märkligt är att i materialet från Uppsala 
stift finns församlingsråd som har en högre poäng än strukturutredningens intentioner. Det 
beror på att det finns ett pastorat som låter församlingsråden ansvara för församlingens 
fastigheter. En uppgift som går utöver strukturutredningens förslag. Det beror också på att det 
är enklare att sätta högre poäng när det finns en konkret ansvarsfördelning att ta ställning till. 
Det gäller särskilt begreppet samråda som är ganska oklart i utredningen. Men i dokumenten 
från lokal nivå blir det tydligare vad som avses med samrådet och enklare att bedöma. 

I de församlingsråd på lokal nivå som har lägre autonomipoäng än kyrkoordningen beror det 
på att församlingsrådet av någon anledning inte har alla de uppgifter som kyrkoordningen 
angett. Till exempel är det kyrkoherden som ansvarar för upplåtelse av kyrka i ett pastorat och 
inte, som kyrkoordningen anger, församlingsrådet. 
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10.1 Hinder och möjligheter – dubbla budskap 
Församlingsrådets autonomi styrs i första hand av bestämmelser i kyrkoordningen. Det står att 
församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat. Där finns även ett antal 
uppgifter för församlingsrådet som är tydligt avgränsade. När strukturutredningen såväl som 
kyrkostyrelsen bereder ärendet betonar de att kyrkoordningens bestämmelser ska ses som ett 
minimum (KsSkr 2012:5, s. 100; SKU 2011:2 s. 261). Det finns dock ingenting i kyrko-
ordningen som bekräftar dessa intentioner. Om det är angeläget att förmedla att det inte finns 
någonting som hindrar att församlingsråden disponerar anslagen för den grundläggande 
uppgiften (SKU 2011:2, s. 250), så saknas det i kyrkoordningens regleringar. Makten över 
församlingsrådets autonomi och dess funktion som styrelseorgan överlåter utredningen och 
kyrkostyrelsen till pastoratets kyrkoråd. Det medför att det egentligen inte är kyrkoordningen 
som avgör församlingsrådets autonomi. Det gör pastoratets kyrkoråd eller kyrkofullmäktige, 
som bestämmer över församlingsindelningen och därmed över församlingsrådets existens. 
Visst anger kyrkoordningen att församlingsrådet är församlingens styrelse. Men de har inte 
huvudansvaret för någonting, möjligen förutom kyrkorummet och dess inventarier. 
Strukturutredningen och kyrkostyrelsen förmedlar en bild av församlingsrådets uppdrag där 
det råder stor diskrepans mellan vad det kan göra och vad de ska göra.  

I de fall församlingsrådet har rätt att besluta över något är det uppgifter som inte nämnvärt 
påverkar församlingens liv. Det är som att kyrkoordningen portionerar ut små bitar av 
församlingens verksamhet till församlingsrådet att besluta om för att inte den lilla autonomin 
ska bli alltför påtaglig. Inom skolvärlden förekommer liknande förändringar som beskrivs 
som centralisering genom decentralisering (Wermke & Olason, 2017, s. 3). Ett annat exempel 
är statliga decentraliseringar av skolkontor i Västafrika. De Grauwe & Lugaz (2007) beskriver 
hur beslut om decentraliseringar skapar ett maktvakuum som minskar de lokala skolkontorens 
autonomi. I glappet mellan vad ett församlingsråd kan göra och ska göra finns ett makt-
vakuum som, även om det inte gäller alla pastorat, tenderar att minska församlingsrådets 
autonomi. Journalisten Lilly Jönsson beskriver den styrelse som inte fattar beslut om budget, 
som att hamna i låtsasdemokrati (Lilly Jönsson, 2016). I en låtsasdemokrati har den lokala 
styrelsen en liten autonomi. Strukturutredningen anger vad som behövs för att åstadkomma en 
stor autonomi: 

”Ansvar för verksamhet och resurser måste hållas samman eftersom den som styr resursfrågorna 
alltid har ett avsevärt inflytande över verksamhetens innehåll”, skriver strukturutredningen 
(SKU 2011:2, s. 12).  

Det förekommer en hel del formuleringar om engagemang och delaktighet i strukturutred-
ningens arbete. Utredningen skriver fram en känsla av delaktighet och ansvar för den lokala 
styrelsen. Men den efterlevs inte i de konkreta förslagen. Till exempel har församlingsrådet 
inte någon reell makt över den grundläggande uppgiften i sin helhet enligt kyrkoordningen, 
trots att det är församlingens huvudsakliga uppgift.  

Det finns ett par pastorat i Uppsala stift som har tagit vara på möjligheterna att finns egna 
lösningar på ansvarsfördelningen och som överensstämmer med kyrkoordningens eller 
snarare dess förarbetes intentioner (Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 med kommentarer 
och angränsade lagstiftning, 2014, s. 47). Dessa pastorat är tydliga med att församlingsrådet är 
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församlingens lokala styrelse och ansvarar därmed för församlingens verksamhet. Det innebär 
bland annat att planera budget och disponera medel för hela den grundläggande uppgiften. 
Men den stora majoriteten av pastoraten tycks ligga ganska nära det minimum av uppgifter 
som kyrkoordningen anger. Det tycks finnas ett glapp mellan nationell nivå och lokal nivå 
eftersom intentionerna på många håll inte når fram. Ett exempel är kyrkostyrelsens förslag om 
att församlingsrådet ska vara ett beredande och verkställande organ (KsSkr 2012:5, s. 92). Det 
gör inget avtryck i församlingsinstruktioner eller delegationsordningar.  

Det kan bero på att samtidigt som strukturutredningen och kyrkostyrelsen föreställer sig en 
relativt stor autonomi finns det helt andra angivelser. Strukturutredningen skriver bland annat 
att det inte finns behov av ett beslutande organ i en församling som ingår i ett pastorat, att 
pastoratets kyrkoråd har det övergripande ansvaret och att pastoratet har en gemensam 
församlingsinstruktion som godkänns av kyrkoherde och kyrkofullmäktige (SKU 2011:2, s. 
247-254). I stort återfinns liknande angivelser i kyrkostyrelsens skrivelse.  

Församlingsrådet befinner sig i ett spänningsfält av dubbla budskap. Det erbjuds stora 
möjligheter till självstyre. Men samtidigt kan det församlingsråd som vill hitta egna relevanta 
lösningar hindras av kyrkorådet. Församlingsrådet har inget mandat att få sin vilja igenom. 
När kyrkoherde och kyrkofullmäktige godkänner församlingsinstruktionen ska det föregås av 
samråd med församlingsrådet. Sedan beslutar de i enlighet med kyrkoordningen även om de 
inte är överens med församlingsrådet. Förhållandet mellan hinder och möjligheter innebär att 
pastoraten erbjuds en frihet att råda över. Men den friheten eller autonomin erbjuds inte 
församlingsrådet, som snarare upplever otydlighet i glappet mellan frånvaro av beslutsmandat 
och ansvaret över vissa avgränsade uppgifter. 

Å ena sidan beskrivs församlingsrådet som församlingens styrelse. Å andra sidan pekar 
kyrkoordningen endast ut vissa avgränsade mandat och uppgifter åt församlingsrådet, som 
främst rör gudstjänstlivet och kyrkorummet (Berglund, 2017) 

Den här situationen har sedan år 2014 bidragit till en villrådighet när kyrkoordningen ska 
tillämpas i pastoraten, säger stiftsadjunkt Marie Amnéus Hagman i en artikel i Kyrkans 
tidning (Sandberg, 2016). Det råder en osäkerhet om mandat och roller. Församlingsrådet 
upplever sig i alltför många fall sakna en tydlig uppgift som är kopplat till ett meningsfullt 
beslutsmandat (Berglund 2017, s. 2; Hedman & Sandberg 2017). Att en uppgift upplevs 
meningsfull är angeläget för människors vilja att engagera sig. Jag ska snart reflektera över de 
förtroendevaldas engagemang. Men först gör jag en jämförelse av hinder och möjligheter av 
tidigare studier om församlingsråd. 

10.2 Hinder och möjligheter i tidigare studier 
I en projektrapport från Linköpings stift bekräftas bilden av att det är pastoraten själva som 
bestämmer över ansvarsfördelningens ramar och möjligheter utifrån kyrkoordningens beslut. 

Beslutet verkar bygga på tilliten att pastorat och församlingar själva har kapaciteten - och viljan 
- att själva forma sin organisation på bästa sätt inom de ramar som ges i KO (Amnéus Hagman, 
2017, s. 26). 
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Ett problem är att just tilliten ofta påverkas i samband med en strukturförändring eller 
sammanläggning. Att förtroendet mellan olika nivåer ofta är svagt nämns i remisserna till 
strukturutredningen (KsSkr 2012:5, s. 81). Det råder heller inte någon maktbalans mellan 
parterna, kyrkoråd och församlingsråd, som ska komma överens om organiseringen av 
pastoratet och dess församlingar. Församlingsrådets arbete riskerar att börja i ett misstrons 
landskap där otydlighet bidrar till att arbetets fokus läggs på ramar istället för möjligheter. 
Den här tolkningen grundar sig på att många församlingsråd har en liten autonomi. Otydlighet 
tycks bidra till osäkerhet som hämmar möjligheten att utveckla församlingsrådets autonomi. 
 
Rapporten från Linköpings stift bekräftar till stora delar den oro som gavs i remisserna. På en 
fråga om hur arbetet i församlingsrådet har fungerat beskriver en stor del ledamöter det med 
vilsenhet, otydlighet, brist på inflytande och att det är svåråtkomligt. Det finns också 
ledamöter som uttrycker att de upplever att de är en viktig del av församlingslivet, att det 
finns en tillåtande miljö och att det har blivit lite bättre med tiden (Amnéus Hagman, 2017, s. 
16-17). Rapportens förslag för att öka församlingsrådets möjligheter till självstyre är att 
tydliggöra varje församling i församlingsinstruktionen (Ibid., s. 23). Det är ett förslag som 
också innebär ett förtydligande av församlingsrådets autonomi.  
 
I den enkätstudie som Svenska kyrkans analysenhet genomfört synliggörs också hinder och 
möjligheter. Beträffande möjligheter finns det enkätsvar som, liksom rapporten ovan, hänvisar 
till att församlingsinstruktionen behöver bli ett levande dokument som ses över med fast rutin. 
Församlingsrådets roll i verksamhetsplaneringen behöver bli en verklighet och ”inte bara ord 
på papperet” (Hedman & Sandberg, 2017, s. 49). På frågan om vad som inte fungerar bra 
förekommer svar som uppger att ett svagt engagemang bland anställda och förtroendevalda, 
på pastoratets alla arenor, är ett hinder för församlingsrådets arbete. Ett bristande intresse för 
gudstjänstliv och församlingsliv bidrar till att församlingsrådets autonomi hamnar på 
miniminivån (Ibid., s. 45). Studien innehåller också svar som visar på att församlingsrådets 
inte får gehör för sina utvecklingsförslag. ”Risk att engagemanget sjunker när man inte får 
gehör från berörda” (Ibid., s. 44).  
 
I förslagen som finns i dessa två undersökningar utgör församlingsinstruktionen ett viktigt 
redskap för att förtydliga församlingsrådets autonomi både vad gäller relationen till kyrkoråd 
och anställda och för att klargöra vilket ansvar man har för sina uppgifter. Med tanke på att 
den här ansvarsfördelningen lyser med frånvaro i Uppsala stifts församlingsinstruktioner finns 
här en stor utvecklingspotential för att förtydliga församlingsrådets autonomi.   
 
Det som hindrar en utökning av församlingsrådets autonomi hänger intimt ihop med viljan att 
dela med sig av inflytande och ansvar hos kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Det går inte att 
undvika frågan om varför ansvarsfördelningen inte synliggörs i styrdokumenten. Kanske 
beror det på kunskapsbrist. Är det så att på lokal nivå har man helt enkelt inte läst igenom 
strukturutredningen eller kyrkostyrelsens skrivelse som föreslår hur församlingsinstruktionen 
ska användas? I sådana fall känner man inte till möjligheterna till utökat ansvar och därmed 
en större autonomi för församlingsrådet. Eftersom det är stiften som slutligen utfärdar 
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församlingsinstruktionen och är en samarbetspartner i utformandet av den, så framstår detta 
som ett viktigt arbetsfält för stiften att utveckla.  
 
10.3 Autonomins och inflytandets betydelse för människors engagemang 
Med tanke på att enkätstudien och Linköpings stifts rapport talar om risken för sjunkande 
engagemang och strukturutförändringen vill främja lokalt engagemang kommer jag att kort 
diskutera relationen mellan autonomi och engagemang. Studier om människors ideella arbete 
och vad det betyder för dem visar på vikten att få göra nytta. Känslan av att få göra nytta ger 
ett existentiellt välbefinnande (von Essen 2008, Jeppson Grassman 1997, Yeung 2004). 
Liknande uppfattningar uppträder i en handbok om styrelsearbete som menar ”att människor 
går dit där deras engagemang gör skillnad” (Suhonen 2008 s. 6). Måhända tänker en del att 
förtroendevalda inte räknas som ideellt arbete. Men om man med ideellt arbete avser oavlönat 
arbete visar det sig att styrelsearbete är ett av de vanligaste sätten att engagera sig ideellt (von 
Essen, 2008, s. 27). 

Utifrån dessa undersökningar blir det angeläget att problematisera situationen med de 
församlingsråd som inte får något utökat ansvar utöver vad som anvisas i kyrkoordningen. 
Det inbegriper även den frånvaro av ansvarsfördelning som församlingsinstruktioner och 
delegationsordningar uppvisar. Det kan visserligen vara så att församlingsråden har fler 
uppgifter än vad som framgår i de lokala styrdokumenten. Men i sådana fall så finns det inget 
som tryggar att dessa uppgifter ska förbli hos församlingsråden om det uppstår oenighet 
mellan församlingsråd och kyrkoherde eller kyrkoråd.  

De flesta församlingsinstruktioner och delegationsordningar som har undersökts i denna 
studie visar en frånvaro av ansvarsfördelning. Församlingsrådet har därmed nästan inget 
självstyre, vilket medför minskade möjligheter för deras engagemang att göra skillnad. 
Eventuell delegation utgår då snarare från en välvilja än från en genomtänkt organisatorisk 
planering. En röst från enkätundersökningen nämner att församlingsrådet bara är ett rund-
ningsmärke och att det finns en känsla av meningslöshet (Hedman & Sandberg, 2017, s. 45). 

Det finns alltså studier om att minskad autonomi riskerar att leda till minskat engagemang. 
Om strukturförändringen skulle leda till en sådan utveckling går det stick i stäv med ett av 
strukturförändringens ledord som är just engagemang. De andra ledorden är närhet och 
gemenskap (SKU 2011:2, s. 229). Det är problematiskt för styrningen av församlingslivet att 
den lokala styrelsen kan ha så lite autonomi att den mest kan yttra sig om verksamheten. 
Risken är att det kan bli svårt att få människor att ställa upp som förtroendevalda. Öppna 
skrivningar ska ge utrymme för flexibla lösningar, anger kyrkostyrelsen (Ks 2007/0867 akt 
48). Men de kan även bidra till en styrelseform där engagerade människor upplever att de inte 
kan göra någon nytta och frånträder sina uppdrag.  

10.4 Kan analysinstrumentet fungera även i andra sammanhang? 
Ett underliggande syfte i den här studien har varit att undersöka om det analysinstrument som 
Wermke och Salokangas tagit fram för att undersöka lärares autonomi är meningsfullt att 
använda även för en styrelse i Svenska kyrkan. Instrumentet hjälper till att synliggöra de olika 
dimensioner av kontroll, inflytande och självstyre som autonomi rymmer. I en organisation 
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som Svenska kyrkan finns en mängd olika styrrelationer som växelspelar med varandra. Med 
det här analysinstrumentet blir det möjligt att få syn på hur en ökad autonomi angående den 
grundläggande uppgiften berör autonomin i den sociala och den administrativa domänen.  

I analysarbetet växer det informella inflytandet fram bakom de formella beslutsvägarna. Det 
finns en känsla av att församlingsrådets främsta möjligheter att påverka på pastoratets arena är 
snarare via personliga kontakter än via församlingsrådet. Det är sådana upptäckter som växer 
fram i växelspelet mellan olika arenor och domäner. Maktbalansen i de olika styrrelationerna 
synliggörs på flera ställen. I min undersökning är det särskilt i den sociala domänen och i 
arbetet med församlingsinstruktionen som den ojämna maktbalansen avspeglar sig. 
Församlingsinstruktionen ska beskriva ansvarsfördelningen. Men församlingsrådets inflytande 
över den är alltför liten, vilket påverkar arbetet med den grundläggande uppgiften och arbetet 
med de administrativa frågorna. Där blir församlingsrådets avsaknad av autonomi påtaglig. 
Det är högst troligt att instrumentet skulle bidra till liknande upptäckter i andra sammanhang. 

Förutom att modellen synliggör de olika styrrelationerna så fungerar den som ett 
förstoringsglas för den som vill undersöka inflytande och självstyre för den lokala styrelsen i 
en organisation. Svårigheten med att studera en styrelses autonomi är ibland att inte veta vad 
analysen ska fokusera. Eller tvärtom, man är lite hemmablind och tror sig veta precis vad som 
bör undersökas lite närmare. Med analysinstrumentet erbjuds nio möjliga ingångar. 

Det som är gemensamt för församlingsråd och andra lokala styrelser eller liknande organ är 
att de ofta har en regional eller nationell nivå ovanför sig i organisationen. Det kan också vara 
så att den lokala styrelsen är en del av ett samverkansorgan. I dessa styrelser förekommer det 
ganska ofta att de förtroendevalda även har andra ideella uppdrag såsom ansvarig för en 
aktivitet. Det kan till exempel vara som tränare i en idrottsförening som deltagare i en 
gudstjänstgrupp i ett samfund. Inom organisationen finns troligen någon form av styr-
dokument att förhålla sig till, kanske både på lokal nivå och riksnivå. Det finns för det mesta 
någon som är chef eller likande och som ska relatera till både förtroendevalda och ideella 
medarbetare. 
 
Som synes finns det beröringspunkter mellan församlingsrådens situation och andra lokala 
styrelser. Således anser jag att analysinstrumentet dels kan användas av pastoraten i Svenska 
kyrkan för att analysera den egna organisationen och dels kan den nog överföras till andra 
organisationer, i första hand samfund och föreningar för att undersöka autonomi och styr-
relationer. Vad gäller andra samfund och föreningar behövs en smärre översättning av 
analysinstrumentets arenor och domäner för att den ska fungera på ett meningsfullt sätt. Men 
om det görs så finns det goda förutsättningar för att få en mer mångdimensionell bild av den 
egna organisationen, betydligt mer givande än vad ett organisationsschema anger. 
 
10.5 Konklusion och förslag på vidare studier 
På ett sätt är det ganska enkelt att svara på frågan om församlingsrådets autonomi. Det rör sig 
om en liten eller mycket liten autonomi om pastoratet följer kyrkoordningens angivelser 
bokstavligt. Så ser situationen ut i många pastorat. Men det finns pastorat där församlingsråd 
innehar en större autonomi som påminner om kyrkoråd i samfälligheter före år 2014. De här 
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pastoratens olika sätt att hantera ansvarsfördelningen lyder under samma kyrkoordning. Men 
det gör väldigt olika tolkningar. Det är en bidragande orsak till varför det är intressant och 
viktigt att studera församlingsrådens autonomi.  

Den här studien har bidragit med ny kunskap om autonomi genom att fördjupa förståelsen av 
församlingsrådets autonomi. Det vill säga dess möjligheter till inflytande, kontroll och själv-
styre. Den har synliggjort de motsägelsefulla formuleringarna om vad ett församlingsråd kan 
göra och vad det ska göra, som förekommer på formuleringsarenan och reproduceras på 
reformuleringsarenan. Det vill säga av strukturutredningen och kyrkostyrelsen. Utredningens 
förslag försöker att göra allt möjligt. De vill åstadkomma en strukturförändring som är både 
enkel och flexibel, som har en styrelse med ett samlat styrelseansvar fast består av två 
styrelsenivåer och som vill främja engagemang i små enheter men samlar makten i pastoratets 
kyrkoråd (SKU 2011:2, s 226-250). Därtill vill man inte detaljreglera församlingsrådets 
uppgifter, möjligen förutom gudstjänstlivet, utan anger att pastoraten själva ska bestämma 
över ansvarsfördelningen.    

På realiseringsarenan har jag uppmärksammat att församlingsinstruktionen, som ska användas 
för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan församlingar och pastorat, inte används för detta 
i Uppsala stift. Det är ett arbete för Uppsala stift att utveckla. Att detta troligen gäller för flera 
stift framgår av den enkätstudie som Svenska kyrkans analysenhet har gjort (Hedman & 
Sandberg, 2017) och av den projektrapport som Linköpings stift presenterat (Amnéus 
Hagman, 2016). Med tanke på att församlingsinstruktionen utfärdas av stiftet är den trögare 
att ändra och kan därmed bidra till ökad tydlighet och stabilitet för församlingsrådet 

Förutom att utveckla församlingsinstruktionen kan det också vara läge att göra en översyn av 
inledningstexten till andra avdelningen i kyrkoordningen. Skälet till det förslaget är att det 
tycks finnas ett glapp mellan vad nationell nivå har avsett med församlingsrådens roll i 
strukturförändringen och hur den uppfattas på lokal nivå. Inledningstexterna är av både 
juridisk och teologisk art. I regel finns inget direkt samband mellan inledningstexten och det 
efterföljande bestämmelserna. Men inledningstexten anger hur bestämmelserna bör tolkas och 
vad som är ”god kyrklig ordning” (Edqvist, 2000 b, s. 36-38). I nuläget saknas detta stöd för 
hur bestämmelserna om församlingsrådet ska tolkas. En sådan juridisk och teologisk hjälp är 
vad pastorat och församlingar behöver för ”att skapa bästa möjliga organisatoriska 
förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift” (SKU 2011:2, s. 
11). I kyrkoordningens femte avdelning har varje kapitel en inledningstext. Ett alternativ är att 
andra avdelningens kapitel fyra, om kyrkoråd och församlingsråd, får en egen inledningstext.  

Det finns behov av fler studier om strukturförändringen i Svenska kyrkan. För att sprida 
kunskap om goda exempel skulle kyrkomötet kunna initiera en studie om ansvarsfördelningen 
mellan församlingar och pastorat. Det behövs ökad kunskap om hur kyrkorådets autonomi kan 
förhålla sig till församlingsrådets autonomi. I förlängningen kan en sådan undersökning leda 
till någon form av riktlinjer eller förslag på olika sätt att fördela ansvar och uppgifter i 
pastoraten. En sådan studie kan också bidra till hur inledningstexter i kyrkoordningen skulle 
kunna utformas. 
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Ett annat förslag är att en framtida studie av strukturförändringen borde fokusera på huruvida 
den har bidragit till lokalt engagemang, särskilt med koppling till församlingsrådets uppdrag 
och inflytande i den egna församlingen. Det finns mycket kvar att undersöka och kanske är 
den här uppsatsen bara en del av ett mer omfattande forskningsarbete om Svenska kyrkan på 
lokal nivå. 
 

  

 

  



  70 

11 Referenser 

Ahlberg Öberg, S., (2011). Organisering av autonomi och universiteten som idé. I Det goda 
universitetet: rektorsperioden 2006-2011. Festskrift till Anders Hallberg, (s. 281-289). Uppsala: 
Uppsala universitet. 
 
Amnéus Hagman, M., (2017). Församlingsråd – med engagemang för en öppen och levande kyrka. 
Projektrapport från Linköpings stift. 
 
Andréasson, L. F., (2017). ”Exercising autonomy” in different national contexts -  
An ethnographic study of two teachers in Sweden and Finland. Uppsala: Uppsala universitet. 
 
Aspers, P. (2013). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. Malmö: Liber. 
 
Ballou, K. A., (1998). A concept analysis of autonomy. Journal of Professional Nursing, vol. 14, no. 
2, pp. 102-110.  

Berggren, Ulf H., (2016). Makt och inflytande måste decentraliseras. www.kyrkanstidning.se. (2018-
10-19). 

Berglund, P., (2017). Gemensamt ansvarstagande och delat uppdrag. 20 teser om församlingsråd och 
kyrkoråd. Uppsala: Uppsala stift (ej publicerat material). 

Bexell, A., (2017). Låt församlingen bli myndig! www.kyrkanstidning.se. (2018-10-19). 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J., (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och 
teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur. 

Bromander, J., (2015). På mina villkor i tydlig form. I Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om 
organisation, verksamhet och ekonomi 2015, 29-40. Uppsala: Svenska kyrkans informationsservice. 

Byers, T., Anagnostopoulos, C., Brooke-Holmes, G., (2015). Understanding control in nonprofit 
organisations: moving governance research forward?. I Corporate Governance, Vol. 15 Issue: 1, 134-
145. 

Börjesson, M. & Rehn, A., (2009). Makt. Malmö: Liber. 

Cribb, A., & Gewirtz, S., (2007). Unpacking Autonomy and Control in Education: Some Conceptual 
and Normative Groundwork for a Comparative Analysis. European Educational Research Journal, 6 
(3), 203–213.  

Cordelli, C., (2017). Democratizing Organized Religion. I The Journal of Politics 79, no. 2, 576-590. 

De Grauwe, A. & Lugaz, C., (2007). District Education Offices in French-Speaking West 
Africa: Autonomy, Professionalism and Accountability. I Prospects: Quarterly Review of 
Comparative Education, volume 37, no. 1, 113-125. 

Denscombe, M., (2016). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Edqvist, G., (2000 a). De kyrkotillhöriga väljer sina företrädare. I Svenska kyrkans 
församlingsförbund, Folklig förankring – demokrati i Svenska kyrkan, (s.73-94). Stockholm: Verbum. 

Edqvist, G., (2000 b). Från kyrkolag till kyrkoordning. Stockholm: Verbum. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22Prospects%3A%20Quarterly%20Review%20of%20Comparative%20Education%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EJN%20%22Prospects%3A%20Quarterly%20Review%20of%20Comparative%20Education%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


  71 

Edqvist, G., Friedner, L., Lundqvist Norling, M., Tibbling, P., (2014). Kyrkoordningen 2014 med 
kommentarer och angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum. 

Ekstrand, T., (2002). Folkkyrkans gränser. En teologisk analys av övergången från statskyrka till fri 
folkkyrka. Stockholm: Verbum.  

Ekström, S., (2004). Svenska kyrkan i utveckling: historia, identitet verksamhet och organisation. 
Stockholm: Verbum. 

Fretheim, K., (2016). Church leadership and congregational change. Staff, volunteers and the parish 
council. I Askeland & Schmidt, (red). Church reform and leadership of change. Church of Sweden 
research studies volume 12, 75-91. Pickwick publications. 

Frostenson, M., (2012). Lärarnas avprofessionalisering och autonomins mångtydighet. Nordiske 
organisasjonsstudier, vol. 14, no. 2, 49-78. 

Frostin, P., (1993). ”The organisation is the message”: Theologically and culturally determined factors 
in the administration of the church. I Stewardship. Management - ethics – ecclesiology. (Brodd, S-E. 
ed.), 103-116 Uppsala: Church of Sweden research department. 

Hagman, P., (2013). Efter folkkyrkan: en teologi om kyrkan i det efterkristna samhället. Skellefteå. 
Artos. 

Hansson, P., (1990). Styrning och kultur. En studie om förändringsbetingelser i kyrklig 
församlingsverksamhet. Acta universitatis uppsaliensis. Uppsala studies in education 35. Uppsala 
universitet. 

Hansson, P., (2001). Svenska kyrkans organisationskultur. Stockholm: Verbum. 

Hansson, P., (2004). Från tillsyn till främjande. Stiften i Svenska kyrkan och 
församlingsinstruktionerna 2000-2002. Scripta Ecclesiologica Minor 10.Skellefteå: Artos. 

Hedman, A. & Sandberg, A., (2017). Församlingsråden – från idé till praktik. I Nyckeln till Svenska 
kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2017, 37-51. Uppsala: Svenska kyrkans 
informationsservice. 

Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M., (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: 
Gleerup. 

Hollmer, M., (2016). Fler ideella och ökat samarbete i och med det ökade antalet flyktingar hösten 
2015. Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2016, 17-28. 
Uppsala: Svenska kyrkans informationsservice 

Högberg, Ö., (2007). Maktlösa makthavare. En studie om kommunalt chefskap. Linköping Studies in 
Art and Science No. 391. Linköpings universitet. 

Ingersoll, R. M. (2003). Who controls teachers´ work?: Power and Accountability in America´s 
schools. Cambridge, Mass. ; London: Harvard University Press 

Jarl, M. & Pierre, J., (2012). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups. 

Kyrkomötet. Anföranden, 2012. Strukturfrågor. 

Kyrkomötet. Beslut, 2007 § 84. Strukturfrågor. 



  72 

Kyrkomötet. Beslut, 2016 § 78. Strukturförändringsfrågor. 

Kyrkomötet. Beslut, 2017 § 182. Strukturfrågor.  

Kyrkomötet. Läronämndens yttrande 2007:13 y. 

Kyrkomötet. Motion, 2007:49. Utredning av Svenska kyrkans lokala nivå. Krook, C. & Thidevall, S.  

Kyrkomötet. Motion, 2007:65. Förtydliga kyrkoordningens formulering, att församlingen är den 
primära enheten. Hansson, B. 

Kyrkomötet. Motion, 2007:82. Genomgripande församlings- och pastoratsreglering. Hagelin, M. 

Kyrkomötet. Motion, 2007:86. Var finns distriktsprästen i kyrkoordningen? Ingvarsson, P. 

Kyrkomötet. Motion, 2016:21. Utvärdering av strukturutredningen. Löndahl, B. 

Kyrkomötet. Motion, 2016:66. Förstärkning av församlingsrådens ställning. Christersson, E. 

Kyrkomötet. Motion, 2017:132. Konsekvenser av strukturförändringarna. Roos, A. 

Kyrkomötet. Organisationsutskottets betänkande, 2007:7. Strukturfrågor. 

Kyrkomötet. Organisationsutskottets betänkande, 2012:2. Strukturfrågor. 

Kyrkomötet. Organisationsutskottets betänkande, 2017:5. Strukturfrågor. 

Kyrkoordningen 2014 med angränsande lagstiftning för Svenska kyrkan (2014). Stockholm: Verbum. 

Kyrkostyrelsens skrivelse 2012:5 (KsSkr 2012:5). Strukturfrågor. 

Kyrkostyrelsen, (2007). (Ks 2007/0867). 

Kyrkostyrelsen, (2011). (Ks 2011/0339). 

Lilly Jönsson, S., (2016). Tro, hopp och stordrift. I Fokus, Sveriges nyhetsmagasin nr 43, 18-26. 
 
Loseke, D., R., (2017). Methodological thinking. Basic principles of social research design.  2. 
Edition. Sage Publications. 

Nationalencyklopedin (1990). ”autonomi”. Höganäs: Bokförlaget Bra böcker 
 
Nihlfors, E., (2003). Skolchefen i skolans styrning och ledning. Uppsala: Uppsala universitet. 
 
Ohlsson, G,. (2012). Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot 
präster under tre brytningstider. Lund studies in sociology in religion, volume 11. Lunds universitet. 
 
Parding, K., (2010). Lärares arbetsvillkor: handlingsutrymme i tider av förändrad styrning. I Didaktisk Tidskrift, 
Volym 19, Nummer 2, s. 95-111.  
 
Persenius, R., (2000). Nådens budbärare: om den sakramentala folkkyrkan. Stockholm: Verbum 
 
Persson, A. (2006). Nöjda som lärare, missnöjda som anställda - skolexistens mellan mening och missnöje. I  



  73 

Petersson, H., Leppänen, L., Jönsson, S. & Tranquist, J., (Red.), Villkor i arbete med människor - en antologi om 
human servicearbete (s. 19-36). Arbetslivsinstitutet 
 
Petersson, O., (1989). Introduktion. I Peterson, O., (red). Maktbegreppet, 7-26. Stockholm: Carlssons. 
 
Ringarp, J. & Nihlfors, E., (2017). Styrning och ledning av svensk skola och förskola. Malmö: 
Gleerups. 

Rosenius, M., (2015). Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen 
mellan kyrka och stat. Skellefteå: Artos & Norma. 

Rothstein, B., (2014). Välfärdsstat, förvaltning och legitimitet. I Rothstein, B., (red). Politik som 
organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem, 15-34. Lund: Studentlitteratur. 

Sandberg, E., (2016). Projekt ska lösa församlingsrådens situation. I Kyrkans tidning. 
www.kyrkanstidning.se (Hämtad 2016-11-10). 

Segnestam Larsson, O., (2014) Förtroendevalda i stormens öga. Ordförandes syn på kompetens och 
lärande i idrottsföreningar. Ersta Sköndal högskola. FoU-rapport 2014:2. 

Skott, P., (2009) Läroplan i rörelse: det individuella programmet i möte mellan nationell 
utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. Uppsala: Uppsala universitet. 

SFS 1988:950 (1988). Kulturmiljölagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SKU 2006:2. Välja med förtroende: delbetänkande från den av kyrkostyrelsen tillsatta utredningen om 
demokrati och delaktighet i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkans utredningar 2006:2. 

SKU 2011:2. Närhet och samverkan: Betänkande från den av kyrkostyrelsen tillsatta 
strukturutredningen. Uppsala: Svenska kyrkans utredningar 2011:2. 

SKU bilaga 2011:2. Närhet och samverkan del 2 bilagor.  Betänkande från den av kyrkostyrelsen 
tillsatta strukturutredningen (2011). Uppsala: Svenska kyrkans utredningar 2011:2 bilaga. 

Stenlås, N., (2011). Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier. Arbetsmarknad och 
Arbetsliv, årg. 17 nr. 4, 11-27.  

Stålhammar, B., (2002). Kyrkoherdens ledningsvillkor. Stockholm: Verbum. 

Svenska kyrkan (2010). Strukturer för framtidens församling. Ett diskussionsmaterial från 
Strukturutredningen. Uppsala: Svenska kyrkan. 

Suhonen, D., (2008.) Styrelsen i arbete. Handbok för föreningslivet. Stockholm: Bilda förlag. 

Säfström, C. A., (1999). Att förskjuta perspektiv: Läsning som omvänd hermeneutik. I Säfström & 
Östman, Textanalys, 237-244. Lund: Studentlitteratur. 

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L., (2015) Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit: 
Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Ersta Sköndal högskola. 

Verhoest, K., Peters, G., Bouckaert, G. & Verschuere, B., (2004). The study of organisational 
autonomy: A conceptual review. I Public administration and development. Volume 24, 101-118. 

http://www.kyrkanstidning.se/


  74 

Wermke, W. (2013)., Development and Autonomy: Conceptualizing teachers’ continuing professional 
development in different national contexts. Diss, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik 
och didaktik. 

Wermke, W. & Salokangas, M., (2015) Teacher autonomy as a multidimensional phenomen: 
conceptual considerations for empirical investigations. Uppsala: Uppsala universitet. 

Wieland W., & Forsberg, E., (2016): The changing nature of autonomy: Transformations of the late 
Swedish teaching profession, Scandinavian Journal of Educational Research, 155-168. 
 
Wermke, W. & Olason, S., (2017) Perceived autonomy of teachers in Germany and Sweden. An 
interview study. Paper presented at Nordic Educational Research Conference, NERA, Copenhagen, 
March 2017. 

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wilhelmsson, H., (2017). För Troende Vald. Från A till Ö. Stockholm. Verbum  

Yeung, A. B., (2004) The octagon model of volunteer motivation: Results from a phenomenological 
analysis. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations vol. 15, nr. 1, 21-
46. 

 

  



  75 

11.1 Bilaga 1. Brev till pastorat 
Uppsala 19 juni 2018 

 

Hej! 

Jag heter Anders Hedman och arbetar som stiftsadjunkt i Uppsala stift. Som en del av mitt arbete 
skriver jag en uppsats i Pedagogiskt ledarskap vid utbildningsvetenskapliga institutionen (pedagogik), 
Uppsala universitet. Uppsatsen undersöker hur församlingsråden utövar autonomi, det vill säga 
självstyre/bestämmande, i sin funktion som församlingens lokala styrelse. Mitt uppsatsarbete 
handleds av professor Per Hansson. 

Uppsatsens första del undersöker strukturutredningens arbete fram till dess slutbetänkande och hur 
deras förslag utformades i kyrkoordningen 2014.  

Den andra delen studerar vad som har skett i pastoraten. Har kyrkoråden delegerat uppgifter till 
församlingsråden utöver KO bestämmelser och vilka sådana fall? För att undersöka församlings-
rådens självstyre och handlingsutrymme (autonomi) i praktiken har jag för avsikt att gå igenom 
delegationsordningar för alla pastorat i Uppsala stift.  

Det finns en önskan från flera pastorat att en undersökning av detta slag görs och att den bidrar till 
att stödja arbetet med ansvarsfördelning och arbetsuppgifter i pastoraten.  

Fråga: Nu ber jag om att få del av ert pastorats delegationsordning.  

Om det är möjligt tar jag helst emot det via e-post: anders.hedman@svenskakyrkan.se 

I andra hand kan ni skicka den till  
Anders Hedman 
Rödhakevägen 4b 
756 52 Uppsala 
 

 

Med vänlig hälsning 

Anders Hedman 

Stiftsadjunkt, församlings- och gudstjänstutveckling 
Telefon 018- 68 07 86 SMS: 0722-04 35 39 
E-post: anders.hedman@svenskakyrkan.se  
POSTADRESS: Box 1314, 751 43 Uppsala 
BESÖKSADRESS: Dragarbrunnsgatan 71, 753 20 Uppsala 
 

  

mailto:anders.hedman@svenskakyrkan.se
mailto:anders.hedman@svenskakyrkan.se
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11.2 Bilaga 2. Uppsala pastorat organisationsskiss 

 

En förenklad bild av Uppsala pastorats organisation 2016 

 

 

Församlingsrådet är församlingens lokala styrelse. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret. 
Kyrkoherden ansvarar för arbetsledningen av all personal, inklusive församlingsherdar. 
Församlingsrådet har inget arbetsgivaransvar. Församlingsherden leder församlingens arbete 
på delegation av kyrkoherde och indirekt av kyrkorådet. I praktiken har församlingsherde 
stort inflytande över församlingens verksamhet.  

I några få ärenden anger kyrkoordningen att församlingsrådet har beslutanderätt. Dessa 
ärenden är av operativ karaktär som att besluta om församlingskollekt och utse en 
inventarieansvarig kyrkvärd. Sedan finns några uppgifter där kyrkoherden eller den som 
kyrkoherden har delegerat uppgiften till skall samråda med församlingsrådet. I praktiken kan 
församlingsherden genomföra beslut på kyrkorådets eller kyrkoherdens uppdrag som står 
emot församlingsrådets vilja, utan att församlingsrådets kan göra något åt saken.  

 

  

Kyrkofullmäktige (KF) 
KF utser ledamöter till KR och FR 

 

Kyrkoråd (KR) 
Kan delegera uppgifter till FR 

 

Församlings- 
råd (FR) och 
församlings-
herde 
 

Församlings- 
råd (FR) och 
församlings-
herde 
 

Församlings- 
råd (FR) och 
församlings-
herde 
 

Församlings- 
råd (FR) och 
församlings-
herde  
 

Församlings- 
råd (FR) och 
församlings-
herde  
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11.3 Bilaga 3. Tidsaxel över församlingsrådets väg från motion till kyrkoordning 

Här ges en överblick av hur församlingens lokala styrelse har beretts genom olika organ i 
Svenska kyrkan från motioner i kyrkomötet år 2007 till kyrkoordningen år 2014.  

2007 Motioner till kyrkomötet vill få till stånd en översyn av Svenska kyrkans 
struktur på lokal nivå samt ett förtydligande av församlingsbegreppet. 

2007 Läronämndens yttrande 2007:13 y, till kyrkomötet, bejakar en förnyad reflektion 
av församlingsbegreppet. 

2007 Organisationsutskottets betänkande 2007:7 föreslår att kyrkomötet beslutar 
”bifall till motion 2007:49 och med anledning av motion 2007:65, uppdra till 
kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning med syfte att förenkla och förtydliga 
kyrkans lokala nivå: pastoralt, administrativt och ekonomiskt.” 

2007 Kyrkomötet beslutar i enlighet med organisationsutskottets förslag. 

2008 Kyrkostyrelsen utser en utredningsgrupp. Direktivet är att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift. 

2009-2010 Strukturutredningens arbete inleds. I mars 2009 sker överläggningar med 
stiftsstyrelserna. 

2010 Strukturutredningen presenterar sitt delbetänkande – Strukturer för framtidens 
församling. Ett diskussionsmaterial från strukturutredningen. 

2010 Remisser på strukturutredningens delbetänkande. 

2011 Strukturutredningens betänkande Närhet och samverkan 2011:2.  

2011 Remisser på betänkandet. 

2012  Kyrkostyrelsens skrivelse till kyrkomötet 2012:5. 

2012 Organisationsutskottets betänkande O 2012:2. 

2012 Anförande i samband med kyrkomötet 2012. 

2012 Kyrkomötets beslut § 86 bifaller O 2012:2 och de ändringar de medför i 
kyrkoordningen. 

2014 Kyrkoordning 2014 tas i bruk, vilket innebär att de nya strukturerna träder i 
kraft. Det medför att församlingar som ingår i ett pastorat har ett församlingsråd 
som styrelse. 
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