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Inledning 

 I samband med relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan den 1 januari 2000 

togs en ny rättsförfattning för Svenska kyrkan i bruk, kyrkoordningen 1999 (KO)1. Det är den 

fjärde efterreformatoriska rättsförfattningen och den kom att ersatta 1992-års kyrkolag.2 Ge-

nom antagandet av KO 1999 fick Svenska kyrkan en ny kyrkorättslig situation där hon relativt 

ensam utfärdar sina bestämmelser genom beslut i kyrkomötet.3 I inledningen till kyrkoord-

ningen framkommer att den har två huvuduppgifter. För det första, har den till uppgift att 

ange de strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna för Svenska kyrkan 

att fullfölja sin kallelse att förmedla evangeliet i rådande tid och situation. För det andra, ska 

den reglera ordningen och arbetet mellan de olika nivåerna av Svenska kyrkan: Församling, 

stift och nationell nivå med hela den världsvida kyrkan.4  

I KO definieras församlingen som Svenska kyrkans primära enhet eftersom det är där som 
kyrkans identitet och funktion kommer till uttryck. Detta sker genom en form av portalbe-
stämmelse om församlingens centrala verksamhet, den grundläggande uppgiften; att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.5 Kyrkoordningens defini-
tion kan även ses i relation till augsburgska bekännelsens (CA)6 formulering i artikel VII, att 
kyrkan ska förstås som ” i vilken evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas”.7 
Kyrkan blir således synbar i och genom sin funktion. Hon känns dock inte enbart igen genom 
funktionen utan även utifrån en djupare form av gemenskap, vilket framkommer genom for-
muleringen i samma stycke i CA VII där det står att ”kyrkan är de heligas samfund”.8 Ut-
trycket, ”de heligas samfund”, är en översättning av det latinska communio sanctorum, som 
innehåller en dubbeltydighet som den svenska översättningen inte helt lyckas återge. Det la-
tinska uttrycket kan nämligen både betyda de heligas gemenskap och delaktighet i det heliga.9 
Det heliga är inte heligt av sig själv utan det är det därför att det har sin grund i den helige. I 
kyrkans mening är det Kristus som är den helige och ses även som hennes herre. I inledningen 
till KO bekräftas denna grund i Kristus och det framträder således även ett ecklesiologiskt 

                                                
1 KO 1999 är under ständig översyn utifrån de beslut som fattas av Kyrkomötet. I de fall denna uppsats hänvisar 
till KO, avses den i skrivande stund senaste utgåvan, dvs 2018. 
2 En utförligare genomgång av denna rättsförfattning kommer sker nedan på sidorna 19-22. 
3 Vilket finner sin grund i 1974 års regeringsforms övergångsbestämmelser pp9-14 samt Kyrkomötesreformen 
1982 som innebär att Kyrkomötet ses som Svenska kyrkans riksdag och har fått normgivningsmakt i frågor som 
rör ”kyrkans egna angelägenheter”. 
4 KO 2018 Inledning, sid. 39 
5 KO 2018 2 kap Inledning sid. 49, §1 sid. 50 
6 Augsburgska bekännelsen – Confessio Augustana (lat.) förkortas CA  
7 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Augsburgska bekännelsen kap. VII Om kyrkan 
8 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Augsburgska bekännelsen kap. VII Om kyrkan 
9 Persenius 1995, sid. 18 
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grundfundament för Svenska kyrkans identitet och funktion när det står att ”[Svenska 
k]yrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom”.10 Utifrån detta 
följer en förståelse av att Kristus och kyrkan hör samman, kyrkan kan följaktligen inte tänkas 
utan Kristus.11  

Vidare kan man förstå detta som att om man ska kunna definiera kyrkans identitet och 
funktion, behövs först kyrkans tro på och bekännelse av Kristus klargöras eftersom kyrkan är, 
som vi kunnat se ovan, ett utflöde ur kristologin.12 En ecklesiologi som inte innehåller en kris-
tologi får utifrån detta resonemang en osäker grund och definition och kan därför lätt för-
vrängas. En kristologi som saknar ecklesiologi kan utifrån samma resonemang förminskas 
och begränsas i dess reella betydelse.13 

Det ovanstående resonemanget, tillsammans med citaten från KO och CA VII, belyser 
Svenska kyrkans identitet som en del av Kristi kyrka, med uppgiften att vara ett redskap för 
Kristi handlande i och för världen. En uppfattning som även framkommer i Borgåöverens-
kommelsens definition om kyrkans identitet och kyrkornas enhet.14 Sammantaget leder detta 
resonemang fram till en bestämning av Svenska kyrkans ecklesiologi som en sakramental 
ecklesiologi, vilket innebär att Svenska kyrkans identitet och funktion hör ihop. Hon finns 
således till för sin funktion och det är genom att hon fullgör sin funktion som man kan uttyda 
hennes identitet och grund i Kristus.15 Därför är det även viktigt att hennes organisation och 
verksamhet svarar mot varandra.16 Detta innebär i sin tur att hennes författning inte kan ut-
formas hur som helst eller innehålla vad som helst eftersom det då inte, utifrån Svenska kyr-
kans egen rättsliga ordning, går att få en förståelse för hennes egna teologiska utgångspunkter. 
Form och innehåll hör således samman och en separation kan få negativa konsekvenser efter-
som kyrkan är en del av den verklighet som evangeliet förkunnar.17 Ovanstående resonemang 
kring sakramental ecklesiologi och dess betydelse som tolkningsnyckel och -modell för upp-
satsens analyser kommer att fördjupas nedan i teoridelen. Dock behöver det sägas, att även 
om Svenska kyrkans organisation är nära förenad med ecklesiologin och kristologin så kan 

                                                
10 KO 2018, 1 kap Inledningen, sid. 39 
11 Joh. 17:20-21; Borgåöverenskommelsen 1993 §§ 21, 26-27; Radler 2006, sid. 418  
12 Kvist 1992, sid. 153-154 
13 Leino 2012, sid. 8 
14 Borgåöverenskommelsen 1993 § 18: ”Kyrkan som gemenskap måste ses som redskap för Guds yttersta syfte. 
Den är till för Guds ära, för att i lydnad mot Kristi sändning tjäna mänsklighetens och hela skapelsens försoning 
(Ef1:10) Därför är kyrkan sänd till världen som ett tecken på, redskap för och försmak av en verklighet, som 
kommer från det som ligger bortom historien – Guds rike.” 
15 Se vidare Juntunen 1995, sid. 6-7, Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Augsburgska bekännelsen kap. VII 
Om kyrkan; Borgåöverenskommelsen 1993 §§ 13, 17-20 
16 Bergman 1992, sid. 153 
17 Leino 2012, sid. 7, 11-12, 266  
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organisationen utformas på olika sätt och tillsammans med kyrkorätten kan den revideras för 
att på bästa sätt möjliggöra för henne att fullgöra sin uppgift.18  

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande undersökning är att utifrån resonemanget i inledningen ge ett bidrag 

till förståelsen av och bakgrund till bestämningen av församlingens grundläggande uppgift: 

fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.19 För som vi har kunnat 

se ovan förenas Svenska kyrkans rättsordning med hennes organisation utifrån att de båda hör 

ihop med ecklesiologin. Det medför att kyrkorätten även behöver vara i överensstämmande 

med hennes tro, bekännelse och lära.20 Svenska kyrkans yttre former, rätten och organisatio-

nen, har därför till uppgift att å ena sidan uppställa ramar och regler för hur hennes verksam-

het skall utföras och hur organisationen Svenska kyrkan ska vara organiserad. Å andra sidan 

har de även till uppgift att vara del i och av hennes budskap.21 Dessa perspektiv kommer att 

utvecklas nedan i teoridelen.  

Som vi sett ovan utgör församlingen den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan ut-

ifrån definitionen i KO och formuleringen i CA VII. Det övergripande syftet med uppsatsen 

är därför att analysera det som i KO står som församlingens grundläggande uppgift; att fira 

gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, utifrån ett kyrkorättsligt och 

ecklesiologiskt perspektiv. Det är även viktigt att i detta sammanhang reflektera över om 

Svenska kyrkans rättsliga reglering av församlingens verksamhet växer fram ur hennes förstå-

else av sin funktion och identitet eller om lagstiftningen har sin grund i andra utgångspunk-

ter.22 Undersökningens första frågeställning har därför en kyrkorättslig inriktning med syfte 

att undersöka framväxtprocessen av församlingens grundläggande uppgift: 
- Vilka var motiven till utformningen av kyrkoordningens bestämning av församlingens 

grundläggande uppgift och dess innehåll? 

När detta är klarlagt är det möjligt att svara på följdfrågan som relaterar till en ecklesiolo-

gisk analys av bestämningen av församlingens grundläggande uppgift: 

- Vilka förståelser av kyrkan framkommer genom bestämningen av den grundläggande upp-

giften?  

                                                
18 Persenius 1995, sid. 13; Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Augsburgska bekännelsen VII; Borgåöverens-
kommelsen 1993 § 32 f. 
19 KO 2018 kap. 2 § 1. Det som ibland förkortas GUDM. 
20 Leino 2012, sid. 7 
21 Se vidare Persenius 1995, sid. 20 
22 Leino 2012, sid. 16-18 
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Material och metod 

Huvudmaterialet för analysen består av Statens offentliga utredningar (SOU). Dessa utred-

ningar är en serie rapporter eller betänkanden som är beställda av regeringen och utförda av 

kommittéer eller enskilda utredare. Utredningarna är en del av den svenska lagstiftningspro-

cessen och används för att utreda komplicerade eller större frågor och läggs fram för reger-

ingen för beslut om vidare behandling. Detta material är uppsatsens huvudmaterial eftersom 

det är i dessa utredningar som huvuddelen av arbetet med den kyrkokommunala kompetensen 

och senare även församlingens grundläggande uppgift kom att behandlas och utredas.23 Vida-

re kommer jag att undersöka de aktuella regeringspropositionerna till riksdagen (Reg. Prop.) 

samt regeringens skrivelser till kyrkomötet (Reg. Skr.). Dessa propositioner och skrivelser 

innehåller formulerade förslag till beslut och möjliggör för fördjupade analyser kring besluts-

processen och motiven för besluten. Betänkanden och remissyttranden från Svenska kyrkans 

kyrkomöte eller från dess underliggande organ har varit en tredje källa för mitt analysarbete. 

Dessa betänkanden och yttranden har gett en god inblick i kyrkomötets egna ståndpunkter till 

statens utredningar utifrån de egna skrivelserna från bland annat Centralstyrelsen, Läronämn-

den och de båda kyrkolagsutskotten.  

Ett annat viktigt material för uppsatsen är den korta men kärnfulla formulering om kyrkans 

identitet och funktion i CA VII. Det sker återkommande hänvisningar till denna artikel i det 

undersökta materialet och den har vid flertalet tillfällen haft en betydelsefull funktion som 

ram för bestämning av församlingens verksamhet. Den har även fungerat som en bestämning 

av kyrkans identitet som en gemenskap och en förståelse av begreppet folkkyrka som en nå-

demedelsförmedlare. Formuleringen i CA VII är, som vi sett ovan, i sin tur även av grundläg-

gande natur för förståelsen av den sakramentala ecklesiologin som presenterades i inledning-

en och som är en ecklesiologisk utgångspunkt i uppsatsens analysarbete.  

Undersökningen har till syfte att kartlägga händelseförloppet kring beslut och framväxt av, 

samt motiven till, innehållet i bestämmelsen om församlingens grundläggande uppgift. I och 

med att materialet studeras i historisk följd sker en del upprepningar i den löpande texten. 

Detta är en naturlig konsekvens av analysarbetet eftersom tidigare utredningars arbete ofta låg 

till grund för senare utredningars resultat.  

Den metod jag kommer att använda mig av för den ovanstående analysen är för det första 

en kvalitativ analys av en specifik grupp källor över en begränsad tid och för det andra är det 

                                                
23 För vidare förklaring av betydelsen av den kyrkokommunala kompetensen se begreppsbestämning nedan, sid. 
12. 
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en riktad grundforskning. Detta innebär att de resultat jag får fram genom den första analysen 

(den historiska och kyrkorättsliga processen) svarar på den första frågan i frågeställningen. 

Resultatet av den första delen prövas sedan genom den andra analysen (den ecklesiologiska 

kontexten) för att på så sätt kunna svara på den andra frågeställningen.  

Termen ecklesiologi omfattar ett stort och mångfacetterat område och kan förstås på flera 

olika sätt. Termen används ofta utifrån tre olika förstålelser eller användningsområden. För 

det första är det ett begrepp eller en lära, ett locus, inom dogmatiken och relaterar till en upp-

fattning av kyrkans identitet och självförståelse. För det andra är det ett sätt att analysera och 

förstå olika uttryckssätt och fenomen inom kyrkan eller där kyrkan står i relation till andra 

aktörer. Ecklesiologin används då som en form av metod för ett analysarbete. Slutligen kan 

det även vara ett resultat av en analys där ecklesiologin blir en form av definition av analysre-

sultatet. I denna uppsats användas begreppet ecklesiologi utifrån den andra definitionen, vil-

ket framkommer genom valet av metod för analysen av materialet som ett sätt att kunna svara 

på den andra frågeställningen.  

När kyrkorätten studeras inom kyrkovetenskapens ram fokuseras analysen på de rättsteolo-

giska aspekterna, d.v.s. det är kyrkorättens teologiska grundvalar som hamnar i fokus snarare 

än de juridiska bestämmelserna.24 Kyrkorätten är dock inte tillkommen oberoende av vare sig 

sitt sammanhang eller av samhällets lagsystem. Detta blir tydligt i KO som har sin grund dels 

utifrån Svenska kyrkans bekännelse och ecklesiologi och dels i utomkyrkliga lagar såsom 

bl.a., församlingsstyrelselagen, arbetsrätten samt kyrkolagen. Dessutom är KO tillkommen 

inom ramen för regeringens ordinarie politiska lagstiftningsarbetet vilket i sin tur innebär att 

analysen av den grundläggande uppgiftens framväxt och utformning även måste ta i beaktan-

de de bakomliggande motiven, såväl de politiska och som de samhällsrelaterande. En kyrko-

rättslig analys bör därför ha god anknytning till ecklesiologisk forskning eftersom kyrkorätten 

har till uppgift att med grund i ecklesiologin utforma rättsliga ramar och lagar som bevarar 

och organiserar kyrkan. Denna förståelse av organisationen erbjuder ytterligare ett användbart 

verktyg för att tydliggöra och förstå en organisations identitet och kan även användas som ett 

verktyg för att analysera en ecklesiologi.25  

Uppsatsens avgränsningar består av fyra delar. För det första är analysen inriktad mot 

Svenska kyrkans församlingar samt kyrkoordningens bestämmelser. För det andra är det en 

avgränsning i tid då analysen omfattar tiden från 1983 års statliga utredning, Församlingen i 

framtiden, fram till 1999 års kyrkomötesbeslut om antagande av kyrkoordningen. För det 

                                                
24 Göransson 1995, sid. 115, 117 
25 Se vidare resonemang i Ideström 2009, sid. 51 ff 
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tredje rör det sig om en materiell avgränsning då analysen kommer att fokuseras mot material 

från Svenska kyrkan kyrkomöte och statliga utredningar samt beslut från Sveriges riksdag 

eller regering. För det fjärde är uppsatsen skriven inom ämnet kyrkovetenskap med inriktning 

mot ämnet kyrkorätt. Detta innebär en avgränsning i analysarbetet eftersom det är just 

kyrkorätt och ecklesiologi som studien fokuserar på.  

Jag väljer vidare att närma mig materialet med utgångspunkt kring förståelsen av en sak-

ramental ecklesiologi som presenterades ovan i inledningen. Detta innebär i sin tur att jag har 

valt att använda mig av ett antal teoribegrepp för att kunna analysera materialet och finna sva-

ren på den anförda frågeställningen. 

Teori 

Det finns ett värde i att Svenska kyrkan, genom det sätt hon organiserar sig på, knyter an till 

det samhälle hon är satt att verka i. Samtidigt finns det en fara i att hon oreflekterat skulle 

överta utomkyrkliga organisationsmodeller eftersom det Svenska kyrkan tror, bekänner och 

lär är avgörande kriterier för hur hennes organisation bör gestaltas och komma till uttryck.26 

Sättet Svenska kyrkan har valt att organisera sig på blir därför även ett uttryck för hur hon har 

valt att fullgöra sin uppgift.27 Svenska kyrkans organisation kan därför förstås utifrån förståel-

sen av en social kropp, som i sin tur blir ett användbart verktyg för att klargöra och förstå 

hennes organisations identitet i förändring och kan även användas som ett verktyg för att ana-

lysera en ecklesiologi.28 Det är dock i sammanhanget viktigt att betona, att Svenska kyrkans 

organisation inte är till för sig själv. Den finns snarare till för att hon ska kunna organisera sig 

så att församlingens grundläggande uppgift, fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva 

diakoni och mission, kan utföras på bästa sätt i en bestämd tid och på en bestämd plats. Orga-

nisationen är därför inte endast av funktionell natur utan är, som det sagts tidigare, även ett 

uttryck för hennes identitet, där det även finns behov av en rättslig reglering av organisatio-

nen, vilket sker genom kyrkorätten.  

Ideström fördjupar detta resonemang utifrån sin analys att kyrkan formas av rådande struk-

turer som verkar inom kyrkan, men även av sociala och historiska kontexter som finns utanför 

henne, som hon ändå är en del av. Den sociala kroppen påverkas även av förändringar som 

sker över tid såväl inom henne som utanför hennes egen organisation. Min användning av 

                                                
26 Se vidare Brodd 1992a, Fjärstedt 1992, Persenius 1995 
27 Juntunen 1995, sid. 7-9; Persenius 1995, sid. 16, 18-20, 24-25; Brodd 2005, sid. 255-261; KO 2018 1 kap 
Inledning 
28 Se vidare Ideström 2009, sid. 51 ff 
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begreppet social kropp i undersökningen kommer dock att skilja sig från Ideströms använd-

ning utifrån de olika kontexterna. Hans undersökning baseras på en ecklesiologisk fältstudie 

av en specifik församling och har till syfte att undersöka hur förståelsen av kyrkan framträder 

på församlingsnivå. Vidare bygger hans undersökning på hur den lokala församlingen beskri-

ver sig själv utifrån den verksamhet som bedrivs där. Mitt syfte är istället att använda begrep-

pet som ett verktyg för att få fram betydelsen av de förändringar som skedde med Svenska 

kyrkan på såväl nationell nivå som på församlingsnivå utifrån utomkyrkliga, historiska och 

strukturella förändringar. Förändringar, som i sin tur kom att påverka Svenska kyrkans själv-

förståelse och organisationens utseende och som i slutändan även kom att ha inverkan på för-

samlingens identitet och funktion utifrån verksamheten.  

Kyrkan som en social kropp kan även härledas från förståelsen av kyrkan som en Kristi 

kroppsanalogi. Såsom Kristus genom inkarnationen var både Gud och människa, har kyrkan 

en gudomlig och en världslig del som tillsammans utgör och uppenbarar kyrkans identitet. Ett 

samband som förstås utifrån att det världsliga och det gudomliga förenas utan att det ena för 

den skull överskuggar det andra.29 Analogin kommer dock i denna uppsats att användas ut-

ifrån ett vidare perspektiv än Ideströms, samt på ett annat material och utifrån en annan me-

tod. Förståelsen av Svenska kyrkan som en Kristi kroppsanalogi ger nämligen församlingen 

uppdraget att vid en bestämd tid och på en viss plats verka utifrån uppgiften att förmedla 

evangelium genom ord och handling. Som vi sett ovan i inledningen följer detta av att kyr-

kans identitet och funktion hör samman och på samma sätt som att det inte går att skilja mel-

lan vad Kristus gör och vem han är, hör även kyrkans identitet och funktion samman utifrån 

att hon har en sakramental ecklesiologi. Förståelsen av den sakramentala ecklesiologin kom-

mer därför i uppsatsen att användas som en tolkningsnyckel för att tydliggöra spänningsför-

hållandet mellan å ena sidan den förändringsprocess som skedde mellan Svenska kyrkan och 

staten och å andra sidan den ömsesidiga viljan som fanns mellan staten och Svenska kyrkan 

om ett bevarande av Svenska kyrkans identitet och funktion efter relationsförändringen. Den 

sakramentala ecklesiologin kommer även fungera som en tolkningsmodell för att synliggöra 

relationen mellan Svenska kyrkans organisation, kyrkoordningens bestämmelse om försam-

lingens grundläggande uppgift och församlingens verksamhet i praktiken.  

Den sakramentala eckelsiologin hör även ihop med förståelsen av kyrkan som ett sacra-

mentum mundi. Begreppet betyder ett sakrament för världen och innebär att kyrkan genom sin 

tillhörighet till Kristus är bärare och förmedlare av sakramenten, och på så sätt fångar detta 

                                                
29 Ideström 2009, sid 36-37 
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begrepp även innebörden av kyrkan utifrån definitionen i CA VII. Kyrkan är genom sin funk-

tion och närvaro i samhället ett Guds handlande i världen, hon är en nådemedelsinstitution. 

Som vi kommer att se i undersökningen nedan, framkommer vid ett flertal ställen en förståel-

se av att både Svenska kyrkan som helhet och hennes församlingar är uttryck för att vara just 

sacramentum mundi och har en funktion utifrån Kristi kroppsanalogin även om dessa begrepp 

inte kommer till direkt uttryck i de olika texterna som analyseras. 

Två andra teoribegrepp som Ideström använder sig av och som kommer att användas för 

den löpande analysen är begreppen självbeskrivningar och identitetsstruktur.  

Självbeskrivningar liknar Ideström vid ”kartor som beskriver den lokala kyrkan som en hel-
het: en organisation och social kropp”.30 Mitt syfte är däremot inte att, som Ideström, beskriva 
den lokala kyrkan eller en viss församlings identitet, utan mitt syfte är att analysera den eckle-
siologi som framträder i den historiska beredningen och i definitionen av församlingens 
grundläggande uppgift. Min studie riktar sig vidare främst till skrivet material i form av ut-
redningar och kommittérapporter, som till stora delar är skrivna i en kyrklig kontext, men av 
utomkyrkliga aktörer. Jag menar att det ändå går att använda sig av dessa självbeskrivningar, 
eftersom det genom dem går att få fram vad den grundläggande uppgiften som helhet uttryck-
er om Svenska kyrkans självförståelse. Självförståelsen bottnar i en reflektion över Svenska 
kyrkans föreställning om sin egen grund, identitet och funktion.31 Självförståelsen ger i och 
med detta även en grund för strukturer som på ett betydande sätt synliggör kyrkans organisa-
tion och dess relation till funktionen. Genom användningen av självbeskrivningarna går det 
sedan att tydliggöra de strukturer som i sin tur formar organisationen.32 Dessa strukturer bär 
namnet identitetsstrukturer eftersom de tillsammans med självbeskrivningarna gör det möjligt 
att urskilja organisationens identitet och klargöra de delar av organisationen som ses som 
identitetsbärare för Svenska kyrkan. I en kyrkorättslig och ecklesiologisk analys uppstår där-
för även ett behov av klargörande för kyrkans organisation och den organisatoriska uppdel-
ning som finns mellan den universella, den nationella (partikularkyrkan33), och den lokala 
kyrkan (församlingen).34    

 Utifrån förståelsen av Svenska kyrkan som både en social kropp och Kristi kroppsana-

logi och med hjälp av såväl begreppet sacramentum mundi som formuleringen i CA VII samt 

utifrån analysbegreppen självbeskrivning och identitetsstruktur ges användbara verktyg för att 

analysera såväl den historiska beslutsprocessen, som ecklesiologin som framkommer genom 

                                                
30 Ideström 2009, sid. 57 
31 Ideström 2009, sid 16 
32 Ideström 2009, sid. 59 
33 Partikular – enskild, individuell eller separat. I detta fall är betydelsen en enskild kyrka, t.ex. Svenska kyrkan, i 
relation till den världsvida kyrkan eller Kristi kyrka. 
34 Leino 2012, sid. 7 
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församlingens grundläggande uppgift. Användandet av de olika begreppen möjliggör även en 

identifiering av både de inom- som utomkyrkliga identitetsstrukturer som påverkade besluts-

processen och som kom att bidra till formandet av Svenska kyrkans självförståelse. Dessa 

strukturer, till skillnad från andra enskilda beslut, bestod över tid och kom att till stor del på-

verka de beslut som såväl staten som Svenska kyrkan fattade och som i sin tur kom att forma 

Svenska kyrkans identitet och självförståelse. Strukturerna kom på så sätt att ge Svenska kyr-

kans organisation en unik identitet.35  

Begreppsbestämning 

Eftersom det är vanskligt att göra en allmän bestämning av historiskt svårdefinierade begrepp 
såsom kyrkorätt, kyrkolag och kyrkoordning så tar denna begreppsbestämning sin utgångs-
punkt från den begränsade tidsperiod som denna uppsats analyserar. Tidsperioden för be-
greppsbestämningen utgör således tiden från 1982 års kyrkomötesreform till stiftandet av KO 
1999.36 

Kyrkorätt – kan definieras som den rätt som på grundval av vad kyrkan tror, bekänner och 
lär sätter ramar och regler för kyrkans organisation och verksamhet. Det utgör en samling av 
rättsregler, prejudikat och lägger även stor vikt vid vedertagen praxis.37 För en längre be-
skrivning av kyrkorätten och då särskilt i svenskt perspektiv se nedan avsnittet om kyrkorät-
ten gällande Svenska kyrkan. 
 Kyrkoförfattning – innebär en skriven rättsregel som är antagen och stadfäst av den som 
äger normgivningsrätten. Rättsreglerna fungerar som överordnande direktiv för andra regler 
och förordningar.38 Till detta hör att kyrkoförfattningen även innehåller och förmedlar en kyr-
kosyn. Även om kyrkoförfattningen till fullo skulle vara bestämd av staten utan någon egent-
lig påverkan från kyrkans sida så bär den ändock ett teologiskt och ecklesiologiskt innehåll. 
Detta eftersom författningen ger uttryck för kyrkans relation till staten och statens syn på kyr-
kan och hennes verksamhet och väsen.39 

Kyrkolag – en lag som tidigare reglerade Svenska kyrkans organisation, förhållandet mel-
lan Svenska kyrkan och staten, förhållandet mellan Svenska kyrkan och hennes medlemmar 
samt Svenska kyrkans verksamhets rättsliga former och innehåll. Den stiftades av riksdagen 

                                                
35 Ideström 2009, sid. 58 
36 För en mer omfattande och historisk genomgång av begreppsbestämning och funktion av t.ex. kyrkolag, 
kyrkoordning och kyrkoförfattningen se vidare Hofverberg, Stig, 1983; Modéer, Kjell Å 1997 
37 Doe 2008, sid. 89; Persenius 1995, sid. 20 
38 Leino 2012, sid. 11-12 
39 Leino 2012, sid. 7,16,18; Persenius 1995, sid. 18-21 
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efter att inhämtat yttrande från kyrkomötet.40 En längre beskrivning av begreppet kyrkolag 
ges nedan i avsnittet om kyrkorätten. 

Kyrkoordning – den nu gällande kyrkoförfattningen för Svenska kyrkan som togs i bruk 1 

januari 2000. För vidare redogörelse för denna se nedan i avsnittet om kyrkorätten. 

Församlingslagstiftningen/Församlingsstyrelselagen – denna lag togs i bruk genom 1930 
års lag om församlingsstyrelse. Den kom att ersatta 1862 års kommunalrättsliga förordningar 
och hade sin grund i kommunlagstiftningen. Församlingsstyrelselagen innehöll bestämmelser 
som reglerade församlingen som en kyrkokommun och innebar bland annat inrättandet av 
kyrkofullmäktige. Eftersom den inte var av kyrkolagsnatur behövdes det vare sig samtycke 
eller yttrande från kyrkomötet vid stiftande eller ändrande av den, utan stadfästes av Kungl. 
Maj:t och riksdagen. De lagar som innefattades var 1930 års församlingsstyrelselag, 1961 års 
församlingsstyrelselag, 1982 års lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter samt 1988 
års församlingslag. Slutligen hamnade också huvuddelen av församlingslagstiftningen i den 
femte avdelningen i 1992 års kyrkolag. 41 

Kyrklig kungörelse – särskilda offentlig-rättsliga föreskrifter. De var föreskrifter som kyr-
komötet och i vissa fall Svenska kyrkans centralstyrelse på delegation från kyrkomötet, fick 
besluta om inom områden som rörde Svenska kyrkans självbestämmanderätt. Kungörelserna 
omfattade frågor som rörde kyrkans böcker, gudstjänster och kyrkliga handlingar, kollekter 
och viss central verksamhet.42 

Kompetens – den allmänna kyrkokommunala kompetensen reglerade vad församlingen 
som kyrkokommun fick använda skattemedlen till i relation till den borgerliga kommunens 
kompetens. Församlingens kompetensbestämning leder tillbaka till 1862 års kommunreform 
och fanns med ända till KO 1999. 43 
 Kyrka/kyrkan – med begreppet kyrka/kyrkan menas i denna uppsats dels förståelsen som 
finns i Nya testamentets skrifter om kyrkan som Kristi kropp44, Guds tempel45, och Guds 
folk46 och dels förståelsen att kyrkan är en gemenskap av människor som förenas av sin delak-
tighet i det heliga och med den helige. Detta framkommer t.ex. genom CA VII, se resone-
mang ovan.  Med kyrkan eller kyrka menas även den världsvida kyrkan som benämns i den 
Nicenska trosbekännelsen som en, helig, allmännelig och apostolisk. 

                                                
40 Se bl.a. Svenska kyrkans centralstyrelses direktiv (Cs dir 1988:1) sid. 1 
41 SOU 1965:70 sid. 49-51; SOU 1997:41, sid. 69; se vidare Thidevall 2000 sid. 190-196, 223, 227-231 
42 Se bl.a Edqvist 2019  
43 Se bl.a. vidare i SOU 1983:55 sid. 14 
44 1 Kor 12:12, Ef 4:12, Kol 4:18 
45 1 Kor 3:16, 2 Kor 6:16, Ef 2:21 
46 Ef1:14, Heb4:9, 1Pet2:10 
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 Svenska kyrkan – I KO står att ”Svenska kyrkan tillhör den evangelisk-lutherska traditio-
nen med den augsburgska bekännelsen från 1530 som förenande bekännelsedokument”.47 
Begreppet Svenska kyrkan användes första gången på 1860-talet i och med dissenterlagstift-
ningen medan begreppet ecclesia Svecana användes redan på 1400-talet som beteckningen för 
den svenska kyrkoprovinsen.48 Benämningen Svenska kyrkan har i denna uppsats betydelsen 
av den världsvida kyrkan som, vid tiden som uppsatsen undersöker, verkade som den svenska 
statskyrkan med en identitet som en öppen, demokratisk, episkopal och rikstäckande folkkyr-
ka. Svenska kyrkan är således en del av begreppet kyrkan/kyrka men ska inte förstås som sy-
nonymt med begreppet kyrkan utom i de fall där de ses som naturligt att återknyta Svenska 
kyrkan till begreppet kyrkan/kyrka eller i de fall det är frågan om direkta citat där det i de 
allra flesta fall talas om Svenska kyrkan som kyrkan. 

Tidigare forskning  

Urvalet av tidigare forskning som presenteras i forskningsöversikten har gjorts utifrån sådan 
forskning som på ett tydligt sätt går att relatera till närliggande område för studiens syfte och 
frågeställningar. Detta med anledning av att min studie i sin tur går att relatera till olika forsk-
ningsområden eftersom den berör såväl ecklesiologisk som kyrkorättslig forskning. Utan en 
ram för redovisningen av tidigare forskning skulle översikten bli alltför omfattande och det 
skulle vara en nästintill ogripbar uppgift att försöka lista all den forskning som berört dessa 
områden.  

Tidigare arbeten kring den grundläggande uppgiften har i huvudsak fokuserats mot analy-
ser av hur den kommit till uttryck i den lokala församlingen genom församlingsinstruktionen. 
Det dokument som varje församling efter år 2000 ska utforma i samråd med domkapitlet och 
som sedan ska ligga till grund för församlingens verksamhet och budget men även för bisko-
pens tillsyn och visitation.49 Sven Thidevalls bok Folkkyrkans tid – församlingsinstruktioner-
na berättar (2005) skrevs på uppdrag av Stockholms stift och dess dåvarande biskop Caroline 
Krook. Syftet med undersökningen var att studera hur den lokala församlingen uttryckte sin 
identitet utifrån församlingsinstruktionen med omvärldsanalys och dess pastorala program. 
Varje församlingsinstruktion ska nämligen ge uttryck för hur församlingen ämnar uppfylla 
kyrkoordningens krav om att förverkliga den grundläggande uppgiften.50 Även om Thidevall 
undersöker den grundläggande uppgiften är det inte utifrån samma utgångspunkt som denna 
uppsats. Thidevalls syfte med undersökningen har istället varit att ”analysera församlingsin-

                                                
47 KO 2018 1 kap Inledningen sid. 39 
48 Eckerdal 2017, sid 98 
49 KO 2018 57 kap. §1 p.2; §§5-6 
50 KO 2018 57 kap. §1 p.2; §§5-6 
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struktionerna i Stockholms stift, i första hand omvärldsanalysen och de pastorala program-
men”. Således undersöker Thidevall hur de enskilda församlingarna uttrycker sin identitet 
som församling och kyrka i sin samtid som församlingar i Stockholm stift. 

Håkan Lindströms examensarbete, Församlingens grundläggande uppgift. En studie av 
den pastorala uppgiftens begreppsetablering. Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission 
(2002), undersöker grunden för beslutet om församlingens grundläggande uppgift. Dock har 
han huvudsakligen fokuserat analysen på förändringarna som skedde under 1950-talet med 
särskilt fokus på den statliga utredningen från år 1957. Dessutom skriver han ur ett historiskt 
perspektiv och utelämnar studiet av den grundläggande uppgiften utifrån ett kyrkorättsligt och 
ecklesiologiskt perspektiv, som är mitt syfte.  

Lisa Mobrand skrev år 2004 en D2-uppsats med titeln För alla – teologi och retorik i för-
samlingsinstruktionerna för Strängnäs stift. Mobrand har valt att studera vilka teologiska och 
retoriska uttryck som framkommer i de undersökta församlingsinstruktionerna. Uppsatsen är 
skriven utifrån ”hermeneutikens tankar om text samt retorisk analys” som innebär att Mo-
brand inte undersöker grunden till bestämmelsen om den grundläggande uppgiften utan hur 
den grundläggande uppgiften kommer till uttryck i några utvalda församlingsinstruktioner.51  
 Frågor om kyrkans väsen och funktion och analyser av kyrkans organisation och dess 
funktion för kyrkan har Sven-Erik Brodd berört genom sin forskning. Bland annat kan 
nämnas, Stewardship ecclesiology. The church as sacrament to the World (2002), Church, 
organisation and Church organisation. Some Reflections on an Ecclesiological Dilemma 
(2005) och Themes in operative Ecclesiology (2006). Brodd har dock inte berört de frågor 
som denna studie har till syfte att analysera.  
 Jonas Ideströms avhandling, Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi med 
exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg (2009) bör nämnas i sammanhanget eftersom även 
Ideström har riktat in sin forskning mot frågan om kyrkans identitet. Hans avhandling handlar 
dock om Svenska kyrkans identitet på lokal nivå. I fokus för hans forskning står frågan hur 
den lokala kyrkan (församling) beskriver sig själv och hur Svenska kyrkan framträder som en 
social kropp på församlingsnivå utifrån bland annat gjorda fältstudier. Ideström använder sig i 
avhandlingen av teorier som självbeskrivning och identitetsstrukturer. Jag kommer att använ-
da mig av dessa teorier men inte utifrån det lokala perspektivet utan utifrån en självbeskriv-
ning av Svenska kyrkan som en enhet och utifrån ett kyrkorättsligt och ecklesiologiskt per-
spektiv. 
 Pekka Leinos avhandling Endast kyrkans egna angelägenheter – en kyrkorättslig under-
sökning av kyrkans egna angelägenheter i kyrkolagstiftningen om Evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland (2012) är en studie som berör kyrkorätten med inriktning mot ecklesiologi. I sin 
                                                
51 Mobrand 2004, sid. 4 
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avhandling analyserar han frågan om betydelsen av kyrkans egna angelägenheter i hennes 
egen rättsförfattning. Leino berör således samma område som jag, men han har dels valt att 
studera kyrkolagstiftningen för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, dels berör han i 
högre grad en kyrkorättsligt sett mer lagteknisk definitionsfråga. Han undersöker vad som 
menas med ”kyrkans inre angelägenheter” och hur denna definition ska förstås i relation till 
statens normgivning. Eftersom min uppsats berör frågan om motiven till församlingens grund-
läggande uppgift är den inriktad mot församlingens verksamhet och Svenska kyrkans organi-
sation och därför berör vi olika delar av frågan om kyrkorätt och ecklesiologi. 
 Värt att nämna i sammanhanget är även tre studier av Bertil Nilsson; Kyrkan i konkret ge-
stalt. Kyrkorättens grundfrågor (1988), Inledningsparagrafen till kyrkoordningen för Svenska 
kyrka (1999) och slutligen Att tillhöra gemenskapen – eller inte. Aspekter på kyrkotukt och 
utanförskap i kyrkohistorien (2000). Även om Nilsson har studerat olika aspekter av ecklesio-
logi och kyrkorätt så har han inte berört den frågeställning eller det syfte jag har med denna 
studie. 
 Göran Göransson har bidragit med två analyser av den svenska kyrkorätten genom skrif-
terna Kyrkolagen – en kortfattad kommentar (1992, 1995) och Svensk kyrkorätt – en översikt 
(1993). Som titlarna till dessa två skrifter redogör för är de främst studier av kyrkolagen 1992 
och rör således inte nuvarande kyrkoordning. Vidare är de inriktade på att ge en introduktion 
och kommentar till kyrkorätten och inte, som syftet är med denna studie, analys av kyrkorät-
ten och ecklesiologin. 
 Kjell Å Modéer har berört kyrkorätten eller snarare rätten i kyrkan och religionen i ett antal 
böcker. Bland annat kan nämnas Historiska rättskällor – En introduktion till rättshistorien 
(1997) och Religionsrättens källor och metoder, konflikt och konvergens (2004). Men han har 
inte studerat specifikt den svenska kyrkorätten eller gjort någon studie av kyrkorätten och 
ecklesiologin. 
 Gunnar Edqvist har bland annat skrivit Svenska kyrkan i förnyad gestalt – 1995 års beslut 
om kyrka och stat (1996) tillsammans med Sören Ekström, Ragnar Persenius och Jørgen Stra-
arup samt Från kyrkolag till kyrkoordning (2000). Edqvist har under lång tid medverkat vid 
utredningsarbetet om den ändrade relationen mellan staten och Svenska kyrkan. Han har på 
olika sätt bidragit i utredningen och även medverkat i ett antal skrifter. Dock har han inte stu-
derat frågan om församlingens grundläggande uppgift utifrån denna studies uttalade syfte el-
ler berört frågorna som återfinns i frågeställningen. 
 Sören Ekström har under många år studerat och skrivit om förhållandet mellan Svenska 
kyrkan och staten och främst återges hans kunskap genom skrifterna Svenska kyrkan: organi-
sation och verksamhet på församlings-, stifts- och riksplan (1986), Makten över kyrkan: om 
Svenska kyrkan, folket och staten (1986), men han har även bidragit med en omfattande ana-
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lys av Svenska kyrkans organisation vilken han presenterar i Svenska kyrkan: historia, identi-
tet, verksamhet och organisation (2004). Ekström har dock inte i sina skrifter berört frågan 
om församlingens grundläggande uppgift utifrån det perspektiv som denna studie har.  
 Stig Hofverbergs avhandling Statsrätt och kyrkolag – en studie i lagstiftningsmaktens till-
lämpning – från Lex regia till folksuveränitetens princip från 1983 ger en fördjupad bild av 
den svenska kyrkolagstiftningens olika epoker med inriktning på den svenska lagstiftningen. 
Hofverberg har fokuserat sin studie mot det rättsvetenskapliga forskningsområdet och berör 
inte frågan om ecklesiologin och dess relation till kyrkorätten. Hans avhandling lades fram 
1983 vilket innebär att frågan om kyrkans grundläggande uppgift inte var uppe till diskussion 
och således berör inte hans avhandling syftet med min studie. 

Som redogjorts ovan förekommer det studier som undersökt Svenska kyrkans grundläg-
gande uppgift och studier av relationen mellan ecklesiologi och kyrkorätt i Svenska kyrkan. 
Dock förekommer det inga tidigare studier som bygger på en analys av den grundläggande 
uppgiftens tillkomst eller dess ecklesiologiska och kyrkorättsliga betydelse för Svenska kyr-
kan, vilket denna uppsats kommer att bidra med.  

Disposition 

I detta inledningskapitel har jag hittills redogjort för uppsatsens syfte och frågeställning, 

material och metod samt teori och begreppsbestämning, tidigare forskning. Nedan kommer 

jag kortfattat beskriva kyrkorätten utifrån en allmän betydelse och senare även presentera nu-

varande kyrkorättsliga reglering av Svenska kyrkan i form av KO 1999. Efter detta inled-

ningskapitel följer två analyskapitel där det första kapitlet, kyrkokommunalt kompetensområde 

i förändring rör tidperioden 1983 – 1992 och till stora delar handlar om de statliga utredning-

arna om församlingarnas förändrade roll och den kommande nya kyrkolagen. Dessa utred-

ningar gick även på remiss till ett antal instanser som inkom med remissvar som presenteras 

och analyseras i detta första analyskapitel. Det andra analyskapitlet, från kyrkokommunalt 

kompetensområde till församlingens grundläggande uppgift, handlar om tidsperioden från 

1992 till 1999 och behandlar i högre grad den förändrade roll församlingens verksamhet fick 

utifrån benämningen ”den grundläggande uppgiften”. I kapitlet analyseras även relationen 

mellan staten och Svenska kyrkan som senare kom att innebära en relationsförändring där 

Svenska kyrkan och hennes församlingar blev egna rättssubjekt. Analyserna görs i kronolo-

gisk ordning med avslutande sammanfattningar och analyser i kapitlen 1 och 2. Genom att 

besvara frågeställningen och fullgöra syftet med uppsatsen är det sedan möjligt att kunna få 

en klarare bild av bakgrunden till bestämningen av församlingens grundläggande uppgift och 
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även kunna definiera den kyrkorättsliga och ecklesiologiska grundtanken med denna bestäm-

ning. Detta kommer att redogöras som resultat i kapitel 3 tillsammans med en sammanfattning 

av uppsatsen. 

Kyrkorätten i allmän, nationell och praktisk belysning 

Kyrkorätten kan, aningen generaliserat, sägas bestå av juridiska bestämmelser som bygger på 
en utifrån Guds uppenbarelse grundad teologisk lära. Kyrkorätten kan därför förstås som kyr-
kans tjänare där teologin ska implementeras i lagar och normer för att sedan skapa ramar och 
definiera värden som hjälper kyrkan att fullgöra uppgiften för vilken hon finns till.52 Det 
handlar även om en trovärdighetsfråga för kyrkan eftersom innehållet i hennes budskap svarar 
upp mot och kommer till uttryck genom hennes yttre former som t.ex. hennes organisation 
och administration.53 Som vi sett ovan förstås kyrkans uppdrag och hennes egenart bland an-
nat genom hennes organisation, som i sin tur har till uppgift att synliggöra hennes uppdrag, att 
i ord och handling förkunna evangeliet. Detta syfte framkommer bland annat i kyrkoordning-
ens syftesparagraf: ”Människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemen-
skap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”.54 Kyrkans orga-
nisation har därför inte enbart en administrativ funktion utan organisationen bär även uppgif-
ten att vara en del av hennes synbarhet och således också en del av uppdraget att synliggöra 
den kristna tron. Det är dock viktigt och avgörande att komma ihåg skillnaden att emedan 
evangeliet är ett, kan kyrkans organisation se olika ut utifrån hennes uppdrag att vara kyrka på 
en viss plats vid en viss tid. Kyrkans trovärdighet innebär dock att hennes ord och handling 
måste svara mot hennes yttre former som i sin tur regleras av en normerande rättskälla, för 
Svenska kyrkans del kyrkoordningen.55  

Rättskällan,56 i betydelsen en skriftlig normerande bestämning av gällande rätt, kan alltså 
sägas vara ett verktyg för att kunna lösa rättsliga tvister. Dessa normer eller lagar är en form 
av imperativer som blivit utfärdade utifrån en formell ordning och fastställda i en lagsamling 
som omfattas av den gudomligt givna lagen och rätten.57 Kyrkorättens uppgift kan därför sä-
gas ha till uppgift att fungera som en ram för kyrkans struktur och organisation, samtidigt som 

                                                
52 Doe 2008, sid. 89, KO 2018 Inledningen sid. 39-40 
53 Persenius 1995, sid. 20,  
54 KO 2018 2kap Inledning, sid. 49 
55 Juntunen 1995, sid. 4-10; Persenius 1995, sid. 15-20, KO 2018 Inledningen sid. 39-40 
56 Termen rättskälla har sin grund från det tidiga 1800-talets rättsvetenskap där läran om rättskällan knöt samman 
teori och praktik och betraktades som en lära om källorna till den gällande rätten. Modéer 1997, sid. 17; se vida-
re även Strömholm 1996, kapitel Rättskällor sid. 309-317 
57 Göransson 1995, sid. 112 
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den i sig själv ska ha sin grund i teologin, som i sin tur är ett utlopp från Guds uppenbarelse. 
Relationen mellan kyrkorätten, kyrkans organisation och teologin kan beskrivas som att  

[t]he law of the church should be a reflection of the theology of the Church. That is to say, in 
matters concerning structures and institutions, the role of Canon Law should be to formulate in 
clear and practical terms of the Churchs theological teaching. Canon Law should not, therefore, 
be divorced from theology. Canon Law should not be regarded as a collection of legal prescrip-
tions arbitrarily laid down by authority. On the contrary, it should be the embodiment of sound 
theology.58 

Det är således den kristna trons innehåll och den kristna bekännelsen som är den egentliga 
grunden för kyrkorättens legitimitet.59 På en praktisk nivå är kyrkorättens syfte att möjliggöra 
och strukturera livet och verksamheten både i en enskild församling och i så väl hela den 
världsvida kyrkan som i Svenska kyrkan. Kyrkorätten har utöver detta även till uppgift att 
möjliggöra för den enskilde att tjäna Gud och sina medmänniskor då den i sig själv är ett ut-
lopp för praktisk teologi. Den ger även ramar för organisation och administration samtidigt 
som den ska ge rum för församlingens andliga växt och skapa mellanmänskliga kontakter.60 
Kyrkorätten är därför på samma gång introvert, då den ska möjliggöra livet och verksamheten 
i den enskilda församlingen eller partikularkyrkan, som den genom sitt väsen är extrovert, 
eftersom den genom sina lagar och ramar ska söka föra de enskilda kyrkorna närmare var-
andra som delar av Kristi kyrka.61 Det finns följaktligen en kausal relation mellan ecklesiolo-
gin och kyrkorätten. Ecklesiologin fungerar som kyrkorättens rättskälla och grund medan 
kyrkorätten implementerar och tillämpar ecklesiologin.62   

Kyrkorätt gällande Svenska kyrkan 

På svensk mark har lagstiftningen gällande kyrkliga frågor historiskt reglerats både genom 
den kanoniska rätten och landskapslagarnas kyrkobalkar. I och med reformationen skedde en 
brytning med Rom och kyrkan i Sverige kom att regleras av 1571 års kyrkoordning och sena-
re genom 1686 års kyrkolag.  

När kyrkomötet för Svenska kyrkan inrättades år 1863 blev det starten för en ny tid. Ge-
nom instiftandet av ett särskilt kyrkomöte markerades att full enhet inte längre kunde råda 
mellan Svenska kyrkan som institution och statsmakten. Genom representationsreformen år 

                                                
58 Gallagher 1982, sid. 50 
59 KO 2018 Inledningen sid. 41 ” För ett evangelisk-lutherskt trossamfund måste Guds ord och kyrkans bekän-
nelse vara överordnad kyrkorättsliga bestämmelser.” sid. 48 ”I kyrkoordningen knyts teologi och juridik sam-
man. Det som Svenska kyrkan tror, bekänner och lär ger en utgångspunkt för kyrkoordningens innehåll och 
kriterier, mot vilken innehållet i kyrkoordningen ska prövas.” 
60 Se vidare Juntunen 2003, sid. 27; Doe 2008, sid. 90 
61 Doe 2008, sid. 101 
62 Eckerdal 2019, sid. 263-265 
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1866 kom även begreppet kyrkolag att få en något ändrad betydelse och funktion i och med 
föreskrifter om att det nyinrättade kyrkomötet för Svenska kyrkan skulle ge sitt samtycke i 
ämnen av kyrkolagsnatur.63 Även 1686 års kyrkolag fick genom denna reform en förändrad 
betydelse, eftersom de lagar som tillkom genom representationsreformen placerades under 
kyrkomötes samtycke.64 När den nya regeringsformen trädde i kraft år 1975 ändrades huvud-
principen om normgivningen, nämligen att riksdagen ensam stiftar all lag. Som resultat av 
den nya regeringsformen, och att det år 1982 slöts en politisk överenskommelse mellan Soci-
aldemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderata samlingspartiet, kom även riksda-
gens suveränitet, att ensam stifta all lag, också att gälla kyrkan och kyrkolagen. I och med 
detta inleddes ett nytt skede i relationen mellan Svenska kyrkan och staten, vilket skulle ut-
mynna i 1982 års kyrkomötesreform.65 Kyrkomötet var fram till denna reform delaktigt i be-
slut i frågor som rörde kyrkolagen, men vad som i egentlig mening menades med kyrkolag 
och vilka lagar som var av kyrkolagsnatur rådde det delade meningar om. Det var först i och 
med nämnda kyrkomötesreform som det skapades yttre förutsättningar för en systematisering 
av det omfattande regelbeståndet avseende Svenska kyrkan.66 

Reformen innebar en lösning på å ena sidan den politiska överenskommelsens beslut och å 
andra sidan hur förhållandet mellan Svenska kyrkan och staten skulle kunna fortsätta. Norm-
givningsförfarandet kom                  att förändras för Svenska kyrkan och kyrkomötet i och 
med 1982 års införande av ett antal övergångsbestämmelser i regeringsformen. Svenska kyr-
kan skulle genom kyrkomötet förvisso förlora rätten och möjligheten att vara delaktig i stif-
tandet av lag som gällde kyrkans organisation och verksamhet. I gengäld skulle, enligt över-
gångsbestämmelserna, kyrkomötet i framtiden tillförsäkras ett visst inflytande i den kyrkliga 
lagstiftningen. Riksdagen skulle nämligen inhämta kyrkomötets yttrande innan det lagstifta-
des i ämnen som rörde lärofrågor och gudstjänst, Svenska kyrkans verksamhet, organisation 
mm. Vidare gav övergångsbestämmelserna möjlighet för riksdagen att ge normgivningskom-
petens till kyrkomötet att fatta beslut i frågor som rörde interna kyrkliga frågor. De beslut som 
kyrkomötet fattade lades fram i form av kyrkliga kungörelser och samlades i Svensak kyrkans 
författningssamling (SKFS).  De ämnen som riksdagen hade gett kyrkomötet normgivning i 
var följande: 
 - Svenska kyrkans lära, 
 - Svenska kyrkans böcker,  
 - Svenska kyrkans sakrament, gudstjänst och övriga handlingar, 
 - kollekter, 

                                                
63 För en fördjupad genomgång av detta ämne se vidare Edqvist 2018. 
64 SOU 1987:4, sid. 10; Edqvist 1992, sid. 6; Persenius 1995, sid. 16 
65 SOU 1992:9, sid. 37-38 
66 Edqvist 2019, sid.88-89, 105 
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 - central verksamhet för evangelisation, mission och övrigt utlandsarbete samt diakoni, 
 - kyrkomötets arbetssätt samt verksamhet hos myndigheter under kyrkomötet,67 

- det kyrkliga ämbetet68 
 
Kyrkomötesreformen innebar att begreppet kyrkolag förlorade sin historiska konstitutionella 
betydelse, men i gengäld fick kyrkomötet i högre grad än tidigare möjlighet att hantera frågor 
som rörde den inre kyrkorätten. Ur en konstitutionell synpunkt stärktes följaktligen statskyr-
kosystemet genom reformen då kyrkomötets tidigare medverkan i den kyrkliga lagstiftningen 
försvagades.  

1 januari 1993 skedde en historisk händelse då 1992 års kyrkolag (KL 1992) togs i bruk för 
Svenska kyrkan och ersatte 1686 års kyrkolag som hade varit verksam i mer än 300 år, även 
om vissa delar under århundradens lopp hade ändrats eller blivit obsoleta. Innehållsmässigt 
omfattade KL 1992 stora och avgörande förändringar från de tidigare kyrkoförfattningarna 
KO 1571 och KL 1686. Bland annat gjordes en tydligare särskiljning mellan det som hörde 
till kyrkolagsnatur och det som låg under kyrkomötets mandat att reglera. Mycket av det som 
tidigare ingått i kyrkolagen var inte längre del av den nya kyrkolagens reglering utan, som vi 
sett ovan, hamnade under det nya kyrkomötets normgivning och presenterades i form av 
Svenska kyrkans kungörelser. Dock kvarstod vissa föreskrifter i kyrkolagen såsom regleringar 
kring prästerliga tjänster, om stiftsmyndigheter, om den kyrkliga egendomen samt föreskrifter 
kring kyrkomötet. Regler kring hur kyrkolag skulle stiftas fanns definierade i regeringsfor-
mens övergångsbestämmelser punkterna 9 och 10.69  

Relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan som inträffade den 1 januari 2000 
innebar ännu en förändring gällande kyrkorätten, men mer om detta nedan.   

Kyrkoordningen 1999 

Nuvarande kyrkoförfattning för Svenska kyrkan, Kyrkoordningen 1999, är den fjärde efterre-

formatoriska kyrkoförfattningen för Svenska kyrkan.70 Tidigare kyrkoförfattningar har varit 

Kyrkoordningen 1571 och Kyrkolagarna 1686 och 1992. Nuvarande kyrkoordning tillkom 

som en direkt följd av den förändrade relationen mellan Svenska kyrkan och staten som träd-

de i kraft 1 januari år 2000. I och med denna relationsförändring stiftades tre nya lagar som 

dels gav ramar åt Svenska kyrkans organisation och dels en övergripande rambestämmelse för 

                                                
67 Regeringsformen 1974 övergångsbestämmelser punkt 10, SOU 1987:4, sid. 21 
68 Punkten ”det kyrkliga ämbetet” fanns inte med som punkt i 1982 års bestämmelse utan tillkom genom en 
ändring i regeringsformen år 1991. KO 2018, sid.15 
69 Kyrkolagen 1992, sid. 3-10 
70 Begreppet Svenska kyrkan började i egentlig mening användas först i och med Dissenterlagen år 1860. 
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trossamfund: Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), Lagen om införandet av lagen om 

Svenska kyrkan (1998:1592) samt Lagen om trossamfund (1998:1593).  

 KO är en mycket komplex kyrkoförordning som innehåller både det som tidigare var regle-

rat i kyrkolag, den s.k. yttre kyrkorätten, och det som innefattades i de tidigare Kungl. Maj:ts 

och regeringens föreskrifter eller kyrkliga kungörelser, den s.k. inre kyrkorätten. Tyngdpunk-

ten har dock lagts på att reglera Svenska kyrkans organisatoriska och administrativa områden 

eller som det står i inledningstexten till KO att den ”behandlar främst kyrkans institutionella 

sida”.71  

 I KO uttrycks dock en önskan om att teologi och juridik ska förenas i kyrkorätten och att 
Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska vara ram för de juridiska bestämmelserna.  

Genom kyrkoordningens inledningstexter knyts teologi och juridik samman och därmed görs 
kyrkoförfattningens särskilda förutsättningar tydliga. Såväl inledningstexterna som de juridiskt 
präglade reglerna i kyrkoordningen ska vara uttryck för vad kyrkan tror, bekänner och lär. […] 
I kyrkoordningen knyts teologi och juridik samman. Det som Svenska kyrkan tror, bekänner 
och lär ger en utgångspunkt för kyrkoordningens innehåll och kriterier, mot vilket innehållet i 
kyrkoordningen ska prövas.72 

KO har till uppgift att ge uttryck för en rättslig ordning som baseras på att teologin är rättskäl-

la till juridiken, där inledningstexternas funktion är att utgöra teologisk grund för kyrkoord-

ningens juridiska innehåll. I inledningskapitlet till KO markeras även att de juridiska lagtex-

terna ska, tillsammans med de teologiskt grundade inledningstexterna, ge uttryck för Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära och även om inledningstexterna inte primärt innehåller några 

egna bestämmelser så ger de ändock en ram för de bestämmelser som finns i de efterföljande 

paragraferna. I den funktionen är de teologiskt förankrade inledningstexterna att betrakta som 

en form av rättskälla som ska uttrycka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.73 

Den version av KO som används i uppsatsen utkom 201874 och innehåller 844 paragrafer 

uppdelade på 14 avdelningar och 59 kapitel. Den kan till sin grundstruktur sägas bestå av fyra 

huvuddelar. Första huvuddelen består av en enda avdelning och ett kapitel som reglerar 

grundläggande bestämmelser om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Den andra hu-

vuddelen består av avdelningarna 2-4 med kapitlen 2-16 som reglerar den organisatoriska 

uppbyggnaden av Svenska kyrkan samt ansvarsfördelningen mellan kyrkans organisatoriska 

delar. Den tredje huvuddelen innehåller avdelningarna 5-7 med kapitlen 17-34 och behandlar 

                                                
71 KO 2018 Inledningen, sid. 39 
72 KO 2018 Kyrkoordningens tillkomst, sid.26, Inledningen till kyrkoordningen, sid. 48 
73 KO 2018 Inledning, sid. 27  
74 Kyrkoordning kommenterad utgåva 2018. Hädanefter är det denna utgåva som kommer ligga till grund för det 
som står om KO. 



22 

dels gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna och dels frågor om tillhörighet till Svenska 

kyrkan samt kyrkliga uppdrag och ämbeten. Den fjärde huvuddelen innehåller avdelningarna 

8-14 med kapitlen 35-59. Denna del är den mest omfattande och reglerar bestämmelser kring 

Svenska kyrkans verksamhet i vid mening. Strukturen av KO som författning är mycket lik 

strukturen av en statlig författning, vilket är ett medvetet val som ska ge uttryck för att Svens-

ka kyrkans organisation och uttrycksformer knyter an till det samhälle kyrkan är satt att verka 

i.75  

En huvuduppgift för Svenska kyrkans kyrkoförfattning kan utifrån det ovan förda resone-

manget sägas vara att ange de strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningarna 

att fullgöra sin kallelse samt att bevara och stärka enheten och gemenskapen bland dem som 

tillhör Svenska kyrkan, mellan hennes församlingar och stiften och med hela den världsvida 

kyrkan. 

  

                                                
75 KO 2018 Inledning, sid. 26 
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1 Kyrkokommunalt kompetensområde i förändring 

Den första delen av analyskapitlet berör tiden från 1983 års statliga utredning Församlingen i 
framtiden till framtagandet av 1992 års kyrkolag. Under denna tid pågick två utredningar pa-
rallellt med varandra.76 De kom på olika sätt möjliggöra framtagandet av den nya kyrkolagen 
och dels skapa organisatoriska och kyrkorättsliga förutsättningar för den framtida relations-
förändringen mellan Svenska kyrkan och staten. I samband med dessa utredningar analysera-
des frågan om församlingsstrukturen, grundläggande principer för församlingens verksamhet 
och Svenska kyrkans identitet. 

Frågan om vad som kunde anses vara av kyrkolagsnatur och frågan om kyrkomötes befo-

genheter och medbestämmande hade redan varit föremål för en omfattande utredning i och 

med 1951 års kyrkomöteskommittés arbete, som lades fram i betänkandet Kyrkomötes grund-

lagsenliga befogenheter (SOU1955:47). Kommittén fann att kyrkomötet skulle ha kvar sitt 

medbestämmande vid stiftande, ändring och upphävande av kyrkolag. Dock föreslogs att för-

fattningar som var av kyrkolagsnatur skulle samlas i en ny kyrkolag, som i sin tur skulle inne-

bära en bättre systematisering av rådande lagar.  

Kommittén lade även fram förslag på utkast till en ny kyrkoordning vilket innebar en ny 

form av författning som skulle beslutas av Kungl. Maj:t och kyrkomötet och omfatta bestäm-

melser som rörde gudstjänster, kyrkliga handlingar, kyrkans böcker samt bestämmelser inom 

andra speciellt inomkyrkliga områden som t.ex. kyrkans diakoni, mission och sjömansvård.77  

 År 1972 lades betänkande kring en ny regeringsform fram, Ny regeringsform, ny riksdags-
ordning (SOU 1972:15). I detta betänkande föreslogs att bestämmelserna kring kyrkomötets 
ställning och befogenheter skulle placeras i regeringsformens övergångsbestämmelser, vilket 
även blev resultatet i 1974 års regeringsform. I och med antagandet av den nya regeringsfor-
men blev riksdagen ensam lagstiftande instans.78 I och med 1982 års kyrkomötesreform (se 
ovan) stiftades även en lag om Svenska kyrkan, 1982 års Lag om Svenska kyrkan (1982:942). 
Denna lag föreskrev bland annat att Svenska kyrkan hade uppgiften att upprätthålla en riks-
omfattande verksamhet och att ansvaret låg på den lokala organisationen, församlingen, vilket 
även kom att formuleras genom lagens andra paragraf.79 Lagen föreskrev även kyrkomötet 
rätten att behandla ärenden som överlämnas från riksdagen och regeringen samt förmedla 

                                                
76 Kyrkokommittén och kyrkolagskommittén. 
77 Edqvist 2019, sid.82-84 
78 § 1 och § 2 i 1974 års Regeringsform. Gällande kyrkolagen kom detta att gälla först efter 1982 års kyrkomö-
tesreform eftersom före detta var kyrkomötet med och bestämde viss kyrkolag.  
79 Lag 1982:942 § 2 
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föreskrifter genom kyrklig kungörelse som bland annat berörde sakramenten, gudstjänster, 
kollekter, centralverksamhet för evangelisation, mission samt diakoni.80  
 I 1992 års kyrkolag avd. 5 kap. 11 § 1 p. 1 reglerade bland annat på vilket sätt församling-
en, som en kyrkokommun, fick använda den lagstadgade kyrkoskatten dvs. vilka kompetens-
regler som fanns för Svenska kyrkan.81 Vi ska nu i kommande kapitel närmare följa den väg 
som tog sin början vid 1982 års kyrkomötesreform och lagen om Svenska kyrkan som ledde 
fram till dessa kompetensreglers innehåll i KL 1992.  

1.1 SOU 1983:55 Församlingen i framtiden – Betänkande av 1982 års kyrkokommitté 

Frågan om Svenska kyrkans framtida organisation hade mer eller mindre varit på tapeten se-
dan 1958 års kyrka-statutredning. Det fanns således en efterfrågan från såväl Svenska kyrkans 
kyrkomöte som Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund på en klargörande utred-
ning av Svenska kyrkans yttre och inre organisationsstruktur.82 Denna önskan kom att bli 
verklighet i december 1982 när regeringen tillsatte en kommitté för att utreda Svenska kyr-
kans lokala struktur.  

Kyrkokommitténs utredning ska primärt förstås som en form av ett diskussionsbetänkande 
från kyrkokommittén. Den hade sin grund i 1982 års kyrkomötes accepterande av ett nytt 
ekonomiskt utjämningssystem för Svenska kyrkan, som kom att medföra krav på en lokal 
strukturreform. Den reformen innebar att det krävdes mer ekonomiskt bärkraftiga församling-
ar och en ökad lokal ekonomisk samverkan genom samfälligheter.  

Utredningens83 syfte var därför att göra en översyn av Svenska kyrkans organisatoriska 
förhållanden och även komma med förslag på reformer för en förändrad struktur av Svenska 
kyrkans lokala organisation, församlingen. Dock skulle detta ske inom ett bevarat samband 
med den svenska staten.84  

Genom 1982 års kyrkomötesreform hade, som vi sett ovan, kyrkomötet tilldelats viss 
normgivningsrätt som innebar att kyrkomötet hade möjlighet att meddela föreskrifter, kyrkli-
ga kungörelser, inom vissa områden såsom gudstjänst, centralverksamhet för evangelisation, 

                                                
80 Lag 1982:942 §§ 6-7. 
81 Göransson 1992, sid. 67-68  
82 SOU 1983:55, sid. 5 
83 Ledamöter i 1982 års kyrkokommitté var Sören Ekström, sakkunnig i civildepartementet (s, ordförande), riks-
dagsledamöterna Georg Andersson (s), Karl Boo (c), Wiwi-Anne Cederqvist (s) samt direktör Urban Gibson 
(fp), överförmyndare Lars Rydje (s) och konsulent Göran Åstrand (m). Sakkunniga var biskop Per-Olov Ahrén, 
departementsrådet Rune Bergsten, Göran Göransson och Ingvar Hjelmqvist, förbundsdirektör Sture Johansson 
samt rådman Tom Thyblad. Experter var utbildningssekreterare Gunnar Edqvist, domprost Karl-Gunnar Grape, 
kyrkoherde Sven Lenhoff, kammarråden Carl-Einar Nordling och Gösta Nyquist, studierektor Gudrun Persson, 
komminister Anne Stridh samt avdelningschef Göte Wallin. Kommitténs huvudsekreterare var rektor KG Ham-
mar. 
84 SOU 1983:55, sid. 6 
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mission och diakoni.85 Tack vare denna normgivningsrätt hade kyrkomötet fått de befogenhe-
ter som tidigare saknats för att reglera och ta ansvar för väsentliga delar av den egna verk-
samheten. 1982 års kyrkokommitté hade därför till syfte att genom sin utredning av Svenska 
kyrkans struktur och organisation hjälpa församlingar att ”utgöra underlag för en differentie-
rad och målinriktad kyrklig verksamhet på lokalplanet.”86  

Vad kommittén egentligen menade med ”målinriktad kyrklig verksamhet” framkommer 
inte i utredningen, dock kom betydelsen av denna formulering mer och mer att utkristalliseras 
under den undersökta perioden. Även differentiering mellan den statliga och den kyrkliga 
kommunens kompetenser kom med tiden att tydliggöras. Historiskt sett har dock definitionen 
på den kyrkliga verksamheten kopplats samman med den kyrkokommunala kompetensen, 
vilket framkommer både genom 1961 års lag om församlingsstyrelse och SOU 1981:6, Över-
syn av lagen om församlingsstyrelse. I båda dessa dokument klargörs att en församling har till 
uppgift att uppfylla ”åtgärder för att främja gudstjänstliv och kyrklig förkunnelse i övrigt samt 
kristen verksamhet bland barn och ungdom, äldre, sjuka och andra som behöver omvård-
nad.”87 Diskussionen kring denna definition återkommer nedan i kapitel 2.1 som behandlar 
SOU 1993:46. 
 I inledningen till utredningen, som bar namnet Församlingen i framtiden, konstaterades att 
gudstjänstlivet var en central del av församlingslivet. Den var av sådan betydande vikt för 
församlingen att kyrkokommittén uttryckligen menade att utredningen inte fick leda till några 
negativa konsekvenser för bevarandet av gudstjänsten och övrig församlingsvårdande verk-
samhet som var ovärderlig för Svenska kyrkan. Därför betonades att utredningens direktiv var 
att församlingen även i framtiden skulle utgöra bas för prästernas och medarbetarnas försam-
lingsvårdande verksamhet.88  
 I kapitlet om Svenska kyrkans nuvarande organisation beskrivs församlingens grund och 
uppgift med hänvisning till bestämmelsen i CA VII, enligt vilken kyrkan är där den kyrkliga 
verksamheten bedrivs, primärt genom evangeliets förkunnande och den rätta sakramentsför-
valtningen.89 Utredningen hänvisade även till 1974 års regeringsforms övergångsbestämmel-
ser punkt 9 som reglerade att Svenska kyrkans församlingar hade ställningen som kyrkokom-
muner med tillhörande kompetensregler.90 Huvudregeln för hur utövandet av den kyrkliga 
kompetensen skulle regleras stod att finna i 1982 års lag om församlingar och kyrkliga sam-
fälligheter.91 I denna lag gjordes en uppdelning mellan vad som hamnade under den borgerli-

                                                
85 Lag 1982:942 om Svenska kyrkan §7 pp 3, 5 
86 SOU 1983:55, sid. 6 
87 LFS 1961:436 §2 b; SOU 1981:6, sid.17 §2 p.2  
88 SOU 1983:55, sid. 9 
89 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Augsburgska bekännelsen kap. VII Om kyrkan; SOU 1983:55, sid. 14 
90 SOU 1983:55, sid. 15 
91 Lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter LFKS 1982:1052 1kap. §3 
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ga kommunens ansvar och vad som låg på det kyrkokommunala ansvaret, en uppdelning som 
uppkom i och med 1961 års lag om församlingsstyrelse.92 Uppdelningen innebar även att den 
enskilda församlingen hade till uppgift att vårda sina egna angelägenheter vilka bland annat 
handlade om främjande av gudstjänstliv och kyrklig förkunnelse samt kristen verksamhet 
bland barn och ungdom, äldre, sjuka och andra.93  
 När betydelsen av begreppet församling diskuterades i utredningen skedde det utifrån tre 
utgångspunkter; det teologiska begreppet, det territoriella begreppet och det sociologiska 
begreppet. Redogörelsen av det teologiska begreppet sker mycket kortfattat och omfattar en-
bart ett stycke och beskrivs utifrån några nytestamentliga bilder som lyfter upp delaktigheten i 
Kristus och gemenskapen i tron på Kristus. Medlemskapet i kyrkan grundar sig på dopet och 
innebär att man inlemmas i kyrkan som Kristi kropp.94 Betydligt mer omfattande behandlas 
de två övriga utgångspunkterna, som utredarna menade i högre grad motsvarade den syn som 
fanns bland församlingarna ute i landet. Som vi kommer att se nedan i uppsatsen var det terri-
toriella och det sociologiska församlingsbegreppen återkommande temata i de olika utred-
ningarna. De kom även att ha stor påverkan på de olika förståelserna av begreppet folkkyrka, 
vilket i sin tur även påverkade uppfattningen av betydelsen för församlingens kyrkokommu-
nala kompetens. 
 Det territoriella församlingsbegreppet innebär att hela Sverige är uppdelat i ett antal för-
samlingar med tydliga församlingsgränser. Alla som bor eller vistas i Sverige befinner sig 
således bokstavligen i en församling och församlingen har därför ansvar för den som befinner 
sig inom församlingens geografiska område. Det territoriella församlingsbegreppet kunde 
därför, enligt kyrkokommittén, tolkas som det främsta uttrycket för Guds uppsökande nåd och 
att Gud först tar initiativet till att möta människan innan hon har fattat beslutet att svara mot 
Guds kallelse. Det territoriella församlingsbegreppet bottnar i att församlingsgemenskapen 
omfattar människans liv från vaggan till graven och att församlingsverksamhetens uppgift 
därför är att verka för alla människor inom den territoriella församlingsgränsen. Människorna 
är primärt objekt för kyrkans verksamhet och den ska verka som stöd och vägledning under 
livets olika faser.95  
 Som vi kan se hör kommitténs beskrivning av det territoriella församlingsbegreppet nära 
ihop med biskop Einar Billings96 folkkyrkotanke som byggde på tanken om Guds uppsökande 
nåd. Att det är Gud som först söker människan för att erbjuda nåden och förlåtelsen innan 

                                                
92 Lagen om församlingsstyrelse LFS 1961:436 1kap. §2 
93 RF 1974 övergångsb. p.9: Lagen om församlingsstyrelse 1961:436 1kap. §2: Lagen om församlingar och kyrk-
liga samfälligheter 1982:1052 1kap. §3 
94 SOU 1983:55, sid. 41 
95 SOU 1983:55, sid. 47 och 50 
96 Einar Billing (1871-1939) professor i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet samt biskop i Väs-
terås 1920-1939 
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människan har sökt efter Gud. Billing menade att Svenska kyrkans uppgift var att genom ord 
och handling räcka nåden till hela det geografiska Sverige.97 Som vi ska se vidare i den kom-
mande analysen sammanfaller detta församlingsbegrepp även med den borgerliga tanken om 
kommunens ansvar för befolkningen och den uttryckta lokaliseringsprincipen. Men det sam-
manfaller även med förståelse av församlingen som ett sacramentum mundi. Församlingen 
finns till för att erbjuda det som Kristus i sin tur erbjöd människorna han mötte.  
 Det sociologiska församlingsbegreppet handlade däremot, enligt kommittén, i högre grad 
om människors vilja att tillhöra en grupp som kom samman och utövade något gemensamt 
t.ex. firade gudstjänst eller utövade/samlades till någon annan form av verksamhet. Denna 
form av församlingssyn betonar i högre grad gruppgemenskapen och hämtar sin grund bland 
annat i Apg 2:46: ”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt 
de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.” Det sociologiska för-
samlingsbegreppet betonar i högre grad, än det territoriella, församlingens aktiva medlemmar 
som subjekt för verksamheten. Församlingsverksamheten är utifrån detta perspektiv något 
som görs tillsammans och har till uppgift att betona växt, mognad, utrustning och utbild-
ning.98  
 Som vi kan utläsa av kyrkokommitténs förklaring av det sociologiska församlingsbegrep-
pet innebär det i högre grad än det territoriella en särskiljning mellan medlemmarna. Det so-
ciologiska församlingsbegreppet lyfter nämligen fram de aktiva framför de mera passiva och 
framhåller att det är de aktiva som i egentlig mening bär kyrkans identitet. Som vi ska se se-
nare i analysen är det just denna förståelse av församlingen som mer och mer kom att fram-
träda när betydelsen av församlingens kyrkokommunala kompetens skulle klargöras. 
 Allt för stor vikt kommer dock inte läggas vid utredningens analys av det territoriella och 
det sociologiska församlingsbegreppet utan istället fokuseras på vad utredningen menade med 
dessa begrepps inverkan på församlingens kyrkokommunala kompetens.  
 Kyrkokommittén betonade nämligen att Svenska kyrkans uppgift, att vara en öppen folk-
kyrka vars verksamhet skulle vara öppen för alla som vill delta i den, skulle bestå för framti-
den även om det skedde en relationsförändring med staten. Utvecklingen hade även gått mot 
att allt fler församlingar såg som sin uppgift att utrusta församlingsborna för uppgifter i sam-
hället. Församlingen skulle därför vara en plats där man kunde finna vila och få ny inspira-
tion. Detta hade lett till att allt fler talade om att församlingarna var ansvariga för utbildning 
av kyrkans folk, vilket kyrkokommittén ansåg betonade och stärkte den sociologiska försam-
lingssynen ute i landet.99 Kyrkokommittén lyfte även upp att församlingens uppgift och verk-
samhet kunde delas in i en direkt målsättning som knöts till församlingsverksamheten och en 
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indirekt målsättning som rörde det administrativa och ekonomiska arbetet och till sin funktion 
hade att vara den grund som möjliggjorde för församlingen att utöva sin direkta målsätt-
ning.100 Som grund för den direkta målsättningen med församlingsverksamheten knöt kyrko-
kommittén an till missionsbefallningen i Matt 28:18-20. Fokus för församlingens uppgift låg 
därför på sådan verksamhet som gav döpta människor möjlighet att växa i sin tro. Försam-
lingen hade därför som uppgift att genom sin verksamhet vara en växtplats som skapade ge-
menskaper där tron kunde väckas och fördjupas. Svenska kyrkans uppgift kunde följaktligen 
formuleras till att i ord och handling förkunna evangeliet så att både den enskilde och kristna i 
grupp kunde verka som agenter för Guds rike. En uppgift som innebar att den kristna männi-
skosynen skulle tillämpas i samhället och betona vikten av fred och rättvisa.101  
 Kyrkokommittén skriver förvisso inget uttryckligen om det sociologiska församlingsbe-
greppet men det framkommer mellan raderna och utifrån betoningen av det aktiva arbetet som 
agenter för Guds rike att man utifrån detta perspektiv snarare önskade förena de två försam-
lingsbegreppen än att sätta dem i motsättning till varandra. Församlingen skulle nämligen 
både betona arbetet med gemenskapsbyggande och se församlingen som en växtplats. Rygg-
raden för inte bara församlingsverksamheten utan även för församlingens väsen var, enligt 
kyrkokommittén, den söndagliga gudstjänsten och därför var det av yttersta vikt att det skulle 
firas söndaglig gudstjänst i varje församling. Att gudstjänstens firande, som församlingens 
centrum, var en viktig och prioriterad fråga märks av att det i utredningen redogjordes för 
möjliga varianter av gudstjänster eller mässor, samt att dessa skulle firas enligt 1942 års 
handbok eller 1976 års gudstjänstordning.102 Genom att belysa och betona ramar för försam-
lingarnas gudstjänstliv lyfte kyrkokommittén upp den kyrkorättsliga regleringen av Svenska 
kyrkans gudstjänster. Ett tillvägagångssätt som kan te sig naturligt utifrån inledningen till 
utredningen där det betonas att gudstjänsten är Svenska kyrkans centrum. Den kyrkorättsliga 
regleringen av gudstjänsten som församlingens centrum samt kyrkokommitténs betoning av 
formuleringen i CA VII blir viktig utifrån förståelsen av den enskilda församlingens identitet 
och funktion som lokala gudstjänstfirande gemenskaper.   
 För även om det inte skrivs uttryckligen, framkommer det trots allt genom kyrkokommit-
téns betonande av gudstjänsten som församlingens centrum, att församlingen inte bara var ett 
redskap för ordet och sakramentet. Församlingen var, med sin gudstjänst, även i sig själv ett 
verk av ordet och sakramenten. I församlingens gudstjänst samlas således Kyrkan i kyrkan 
och kyrkans/församlingens identitet hörde även ihop med dess funktion. 
 En annan viktig del av kyrkokommitténs behandling av församlingsverksamheten är dess 
poängtering av frivilligheten och att församlingsborna skulle känna sig välkomna att engagera 
                                                
100 SOU 1983:55, sid. 48; se vidare KO 2018 kap 2 Inledning sid. 49 
101 SOU 1983:55, sid. 49 
102 SOU 1983:55, sid. 51 
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sig i och för verksamhetens utövning. De aktiva församlingsmedlemmarna hade därför upp-
draget att vara Svenska kyrkans förlängda arm ute i samhället, där de skulle vända sig till 
grupper av människor som annars inte skulle nås av Svenska kyrkans budskap.103 Kyrko-
kommitténs förväntan på församlingsmedlemmarna kan liknas vid tanken om en form av inri-
kesmission där församlingen hade till ansvar och uppgift att i ord och handling överräcka 
evangeliet men även bereda möjlighet till att bli en del av gemenskapen. På så sätt förverkli-
gade församlingen kyrkans uppdrag att både förkunna ordet och förvalta sakramenten, ett sac-
ramentum mundi, samt vara den gemenskap som finns omnämnd i CA VII; communio sancto-
rum. Denna dubbla form att vara kyrka, menar biskop Persenius, är att vara en organism, en 
levande församling där nådemedelsförvaltningen och en mänsklig gemenskap förenas.104  
 I detta sammanhang uttrycker kyrkokommittén ett ställningstagande som markerade en 
särskiljning mellan den borgerliga kommunens verksamhet och den kyrkokommunala verk-
samheten. Församlingsverksamheten skulle inte eftersträva att vara kyrkliga paralleller till 
den borgliga verksamheten, utan istället skulle församlingens verksamhet vara noga uttänkt 
och ha fokus på att utrusta och inspirera församlingsborna till att bli goda missionärer, med 
uppgift att vittna om den kristna tron i det omgivande samhället. Församlingen skulle samti-
digt inspirera församlingsborna att vara engagerade i den borgerliga verksamheten – det var 
således inte en fråga om antingen eller utan snarare ett både och. 

Församlingsarbetet ska ta ett minimum av tid och därför vara effektivt, dvs inriktat på ”utrust-
ning”. Istället för att skapa kyrkliga paralleller till alla goda verksamheter som sker i samhället 
bör den kristne inspireras att engagera sig i dessa och därvid vara så utrustad att han/hon är ett 
kristet vittnesbörd samtidigt som han/hon är en aktiv deltagare.105 

Utifrån detta resonemang framkommer ytterligare en aspekt av kyrkan som communio sanc-
torum, nämligen den om att den enskilde både är ett vittnesbörd om den kristna tron och en 
deltagare i församlingens gemenskap. Betoningen av att församlingens verksamhet inte skulle 
utgöras av kyrkliga paralleller till den borgerliga verksamheten belyser även en kyrkorättsligt 
viktig aspekt, nämligen markering av de olika uppdrag eller kompetenser som fanns i samhäl-
let. Det är viktigt att komma ihåg, att även om Svenska kyrkan förvisso var starkt knuten till 
staten fanns det en viktig och tydlig markering från statens sida av vad som var Svenska kyr-
kans uppdrag och vad som låg utanför hennes kompetensområde. Med denna markering blir 
det även tydligt att Svenska kyrkan och hennes församlingar snarare var att betrakta som ob-
jekt för statens normgivning, än att de framträdde som egna rättssubjekt som det senare under 
den undersökta tidsperioden skulle komma att bli tal om. 
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En annan aspekt som är värd att framhålla i utredningen är att missionen inte enbart ansågs 
gälla det vardagliga livet och i det närliggande samhället. Stor vikt lades nämligen även på 
såväl internationell mission som internationell diakoni tillsammans med evangelisation, för att 
på så sätt kunna understryka de internationella sammanhang som den lokala församlingen var 
innesluten i. Den enskilda församlingen sattes följaktligen in i ett sammanhang med både 
Svenska kyrkans nationella nivå och den internationella kyrkan, Kristi världsvida kyrka. Tan-
ken om den enskilda församlingen som kyrkan på orten, som hade till uppgift att bedriva så-
väl nationellt som internationellt arbete framträdde tydligt genom detta resonemang.106  

Kyrkokommittén lyfte även upp den förståelseförskjutning som hade skett i församlingarna 
från att historiskt betonat det territoriella församlingsbegreppet till att mer och mer vara socio-
logiskt orienterade. Detta påverkade i sin tur församlingarnas uppfattning om sitt uppdrag. 
Förskjutningen illustrerades av att församlingarna i högre grad fokuserade sin verksamhet på 
de aktiva församlingsmedlemmarna, som även sågs som bärare av församlingens uppdrag. 
Detta hade lett till en ökad satsning på verksamheter som hamnade inom områdena diakoni 
och evangelisation.107  
 Frågan om Svenska kyrkans tjänsteorganisation, och då specifikt frågan om tillsättningen 
av prästtjänster, kan i förstone tyckas ligga utanför uppsatsens syfte och mål. Dock blir den, 
vid en närmare granskning, i allra högsta grad aktuell utifrån perspektivet församlingens upp-
drag och syfte. I utredningen framkom nämligen att den beräkningsmall som fanns för tillsätt-
ning av prästtjänster brast i fråga om flexibilitet och hade svag förankring i verkligheten då 
det hade skett stora förändringar i prästens uppgifter sedan mallen inrättades år 1957. I och 
med detta hade prästerna i mindre och mellanstora församlingar tvingats sköta allt mer och 
fler administrativa och ekonomiska uppgifter då det saknades särskild personal till dessa upp-
gifter. Detta innebar i sin tur att fler och fler präster efterfrågade en bestämning av vad som i 
egentlig mening skulle räknas till specifikt prästerliga uppgifter och vad som kunde göras av 
annan personal. Dessa specifika uppgifter skulle, enligt kyrkokommittén, vara gudstjänst, 
predikan, undervisning och själavård.108 Som vi sett ovan hörde dessa uppgifter både till vad 
som var församlingens direkta och indirekta målsättning, vilket i sin tur även ledde till fråga 
om vad som menades med betydelsen av målinriktad kyrklig verksamhet på lokalplanet. Präs-
tens ämbetsutövning och frågan om vad som var församlingens direkta eller indirekta mål-
sättning hörde intimt samman och, som vi kommer att se fortsättningsvis i uppsatsen, var det 
frågor som ofta kom att föras samman. Återigen aktualiseras förståelsen av sambandet mellan 
kyrkans/församlingens identitet och hennes funktion.  
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 Kyrkokommittén betonade slutligen vikten av att Svenska kyrkans episkopala struktur 
även fortsättningsvis skulle prägla det gemensamma lärosammanhanget. Detta skulle ske ge-
nom biskopens och domkapitlets uppsikt över prästernas tjänsteutövning och församlingsli-
vets utveckling. Kyrkokommittén menade att detta skulle borga för att ett framtida reformar-
bete inte skulle föra med sig allt för stora strukturella förändringar, eftersom Svenska kyrkan 
skulle förbli desamma även om organisatoriska förändringar på lokalplanet genomfördes.109 
Utifrån kommitténs resonemang och som vi kunnat läsa i teoridelen ovan var den episkopala 
strukturen en del av såväl Svenska kyrkans identitetsstruktur som hennes självförståelse, då 
den angav ramar för hennes organisations utseende och funktion.  
 I anslutningen till detta poängterade kyrkokommittén ännu en gång vikten av särskiljning 
mellan församlingens verksamhetsansvar, som även hörde ihop med församlingens kompe-
tens, och övrigt administrativt och ekonomiskt arbete som utfördes av församlingarna. Det 
första tillhörde, som vi sett ovan, församlingslivets centrum med gudstjänsten som primära 
verksamhet medan det andra snarare hade funktionen av stödjande verksamhet för försam-
lingslivets utveckling.  

En andra princip i ett reformarbete är, att alla förslag till en alternativ lokal struktur bygger på 
grundinställningen, att kyrkans ekonomiska och administrativa strukturer inte är något själv-
ändamål. I stället syftar de till att stödja och utveckla församlingslivet. Församlingslivets cent-
rum är gudstjänsten, sakramenten och församlingsgemenskapen. Människors upplevelse av 
närhet till detta centrum måste underlättas och stärkas, även i samband med att olika ekono-
miska och administrativa reformer kanske måste genomföras.110 

Som vi kunnat se ovan menade kyrkokommittén att gudstjänstlivet var en sådan central del av 
församlingslivet och av sådan vikt för församlingen att den framtida utredningen inte skulle 
leda till några negativa konsekvenser. Vare sig för bevarandet av gudstjänsten eller övrig för-
samlingsvårdande verksamhet eftersom båda dessa ansågs ovärderlig för Svenska kyrkan då 
de kunde härledas till definitionen av kyrkan och kyrkans uppgift i CA VII. Att det administ-
rativa arbetet inte lyfts fram som delar som skulle bevaras oförändrade i ett kommande re-
formarbete, kan förstås som att denna del inte hade samma centrala roll och uppgift utan sna-
rare sågs som en förutsättning och ett stöd till gudstjänsten och den församlingsvårdande 
verksamheten. Detta innebar, som vi ser i citatet, att det skulle kunna komma att ske framtida 
ekonomiska och administrativa reformer för att anpassa Svenska kyrkans organisation så att 
den på bästa sätt skulle stödja och utveckla församlingen.  

Som vi sett ovan fungerade 1983 års kyrkokommittés utredning närmast som kombinerad 
strukturutredning och diskussionsunderlag med grund i en önskad lokal strukturreform. Syftet 
var därför att göra en översyn av Svenska kyrkans lokala organisation och samtidigt få till 
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stånd en samlad diskussion om församlingen i framtiden. Basen för den lokala organisationen, 
församlingen, skulle vara den församlingsvårdande uppgiften, men de enskilda församlingar-
na skulle emellertid inte ses som autonoma aktörer, utan vara samlade i ett stift med biskopen 
som tillsynsansvarig. På så sätt upprätthölls Svenska kyrkans episkopala struktur och ordning. 
Av kyrkokommitténs utredningsförslag kan vi dra slutsatsen att organisationens förändring 
skulle anpassas för att kyrkans funktion på bästa sätt skulle uppfyllas. Detta blir således ut-
gångspunkt för förståelsen av Svenska kyrkan som en social kropp, då hennes organisation 
skulle anpassas efter framtida behov för att på så sätt bäst formas efter behov och uppgift. 

Grunden för såväl församlingens verksamhet som för församlingens väsen var, enligt 
kommittén, den söndagliga gudstjänsten. Den ansåg vidare att gudstjänsten var av sådan vikt 
för förståelsen av församlingen och Svenska kyrkans identitet att den inte skulle komma att 
påverkas negativt av den pågående utredningen. Även frivilligheten framhölls som en viktig 
del av församlingens uppdrag eftersom den skulle stärka känslan av delaktighet. De aktiva 
församlingsmedlemmarna hade därför uppgiften att vara såväl agenter som en förlängd arm ut 
i samhället och som vittnesbörd om frivillighetens betydelse för Svenska kyrkans budskap. 
Övrig central verksamhet var den kyrkliga förkunnelsen samt övrig kristen verksamhet bland 
barn och ungdom, äldre, sjuka och andra.  

Nedan ska vi närmare undersöka sammanställningen av alla de remissvar som inkom när 
utredningen skickades på remiss till bland annat Svenska kyrkans församlingar, Svenska kyr-
kan centralt samt andra kyrkliga organ. 

1.2 SOU 1984:75 Församlingarna om framtiden. Sammanställning av remissyttranden 
över SOU 1983:55 Församlingen i framtiden – Betänkande av 1982 års Kyrkokommitté 

Utredningen Församlingen i framtiden (SOU1983:55) kom att väcka ett mycket stort intresse 
bland Svenska kyrkans församlingar, stift och andra kyrkliga organisationer runt om i landet. 
Den trycktes i en upplaga om 32 000 exemplar och det inkom inte mindre än 2 500 remissvar 
till kyrkokommittén. Kommitténs sekretariat111 läste igenom och sammanställde alla dessa 
remissvar vilket utgör SOU 1984:75.112 
 Det framkommer i inledningen av betänkandet att det tidigare saknats en samlad bild av 
församlingarnas situation. Det fanns heller inte någon övergripande kunskap om de faktiska 
förhållandena för församlingarna ute i landet, vilket kommittén hade haft till uppgift att av-
hjälpa. Det bästa sättet för kommittén och i förlängningen för staten att faktiskt få kunskap om 
församlingarnas verklighet var därför att tillse att så många församlingar och andra kyrkliga 
instanser som möjligt gavs möjlighet att kommentera sin egen situation. Eftersom kommittén 
                                                
111 Bestod av KG Hammar, Tom Thyblad, Gunnar Edqvist och Per Ove Svensson 
112 SOU 1984:75, sid. 3 
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bedrev en statlig utredning eftersträva de återhållsamhet i att själva komma med teologiska 
reflektioner kring det kyrkliga arbetet. Ett konstaterande som vi kommer att se nedan skulle 
väcka stort missnöje och orsaka debatt ute i landet. Utifrån ett kyrkorättsligt perspektiv blir 
det även ett intressant uttalande eftersom det innebar att trots att det var staten som hade 
normgivningsrätten skulle ändå Svenska kyrkan beredas möjlighet att råda i sina egna angelä-
genheter. Det var således inte främst den politiska viljan som primärt skulle ligga till grund 
för utredningen om en kommande organisationsförändring för Svenska kyrkan. Istället var det 
en form av teologisk grundad kyrklig självreflektion. Alla de tusentals remissvar som inkom 
innebar att kyrkokommittén verkligen fick möjlighet att reflektera över den rådande situatio-
nen för Svenska kyrkans församlingar. Remissvaren kom även att bli en katalysator för kyr-
kokommitténs kommande teologiska reflektioner. Svenska kyrkans centralstyrelse menade i 
sin tur att just församlingarnas situation och Svenska kyrkans organisation på lokalplanet var 
en av denna tids viktigaste frågor för Svenska kyrkan.113  
 Utredningen består av fyra kapitel. De två första kapitlen Teologin och församlingen i 
framtiden samt Den grundläggande strukturfrågan – församling och pastorat är relevanta för 
denna uppsats. 
 Det första kapitlet berör som sagt frågan om teologin och församlingen i framtiden och 
kommittén skriver att ”(e)n strukturreform som berör de lokala församlingarna förutsätter en 
teologi för församlingen. En reform av tjänsteorganisationen förutsätter på samma sätt en äm-
bets- eller tjänsteteologi”.114  
 För att möjliggöra en god analys av remissvaren till utredningen kommer jag att följa den 
indelning som finns i utredningen och presentera remissvaren och den efterföljande diskus-
sionen genom delkapitlen och slutligen ge en summering och analys.  

1.2.1 Teologin och församlingen i framtiden 

Svenska kyrkans centralstyrelse värnade uttryckligen om den territoriella församlingsstruktu-
ren och den episkopala ordningen, de menade nämligen att dessa två tillsammans med evan-
geliets förkunnande konstituerade Svenska kyrkan till en kyrka. Centralstyrelsens värnande 
går hand i hand med både formuleringen i CA VII och den Billingska folkkyrkotanken115, 
men det är även en tydlig självbeskrivning som i sin tur kom att bli en viktig pusselbit för 
formuleringen av Svenska kyrkans framtida organisation. Centralstyrelsen menade dock att 
det från kyrkokommittén gavs uttryck som snarare antydde en kongregationalistisk hållning 

                                                
113 SOU 1984:75, sid. 9-10 
114 SOU 1984:75, sid. 21 
115 Genom evangeliets förkunnande blir Ordet levande och räcks fortgående ut till människorna på tid och plats 
för att väcka och vidmakthålla en levande tro. Se vidare Ekstrand 2002, sid. 78 
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som inte var förenlig med Svenska kyrkans väsen. Centralstyrelsen ville därför i detta sam-
manhang poängtera biskopsämbetets centrala roll som ”ett enhetens ämbete som upprätthåller 
kyrkans identitet från plats till plats och från tid till tid”.116 Den episkopala ordningen uppfat-
tades alltså som en tydlig ram för bevarandet av Svenska kyrkans identitet, det gav även 
struktur för församlingens liv och prästens ämbetsutövning samt att det var en markör för 
Svenska kyrkans apostoliska tillhörighet. Centralstyrelsens accentuerande av biskopsämbetet 
var en tydlig del av Svenska kyrkans självförståelse, men skulle även komma att bli en viktig 
del av hennes identitetsstruktur. Ställningstagandet fick stöd av andra remissinstanser såsom 
den dåvarande ärkebiskopen, Bertil Werkström. 117 Han betonade behovet av en analys av 
Svenska kyrkans identitet som en evangelisk-luthersk kyrka och att det klarare skulle uttryck-
as och förstås att en enskild församling i en sådan kyrka är en  

andlig gemenskap med ett av den uppståndne Herren givet uppdrag, en organism eller en kropp 
där lemmarna har olika funktioner men utför ett målinriktat arbete.118  

Ärkebiskopens betoning av församlingen som en andlig gemenskap med ett givet uppdrag har 
återigen en tydlig parallell till CA VII och communio sanctorum. Det är även en markering att 
församlingen inte främst kunde ses som en kyrkokommunal instans, utan istället var en korpo-
rativ person utifrån sin tillhörighet till Kristus. Varje medlem i församlingen var en del av 
Kristi kropp och hade sin uppgift att verka utifrån sin kallelse att fullgöra missionsbefallning-
ens uppdrag.  

Vad som däremot menades med ett ”målinriktat arbete av den uppståndne Herren givet 
uppdrag i församlingens försorg” förtydligar inte ärkebiskopen, men det blir ändå en koppling 
till utredningens egen definition om församlingen som utövare av ett ”målinriktat kyrkligt 
arbete på lokalplanet”.119 Det finns alltså en tydlig koppling mellan Svenska kyrkans identitet 
och hennes uppgift, arbetet som utfördes i församlingen. Således ansågs församlingen vara 
bärare av vittnesbördet om Guds frälsningsplan för alla människor, där verksamheten var den 
praktiska utövningen genom att nådemedlen räcktes till alla människor inom församlingens 
gräns. Ärkebiskopen förenade följaktligen det sociologiska och territoriella församlingsbe-
greppet och förde samman dessa förståelser av församlingen med den av kyrkan som sacra-
mentum mundi. Församlingen fanns till för att utföra sin funktion som hörde samman med 
hennes identitet. Frågan kan därför ställas om det egentligen fanns en tydlig särskiljning mel-
lan de två församlingsbegrepp? Eller om det i själva verket inte var så att dessa två förståelser 
av församlingens väsen i egentlig mening gick hand i hand med Svenska kyrkans självförstå-

                                                
116 SOU 1984:75, sid. 21 
117 Bl.a. Linköpings domkapitel, Lunds domkapitel,  
118 SOU 1984:75, sid. 21 
119 SOU 1983:55, sid. 6 
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else? Var det egentligen staten som tydligare betonade församlingen som ett territoriellt be-
gränsat område utifrån sin kyrkokommunala funktion? Något direkt svar låter sig inte ges i 
utredningen men som vi kommer att kunna följa nedan i uppsatsen kommer dessa frågor mer 
och mer utkristalliseras och besvaras.  

Linköpings domkapitel gick på samma linje som ärkebiskopen när de i sitt remissvar hän-
visar till formuleringen i CA VII, att församlingen är där evangeliet rent förkunnas och sak-
ramenten rätt förvaltas. Domkapitlet ville även betona undervisningen som en för församling-
en central verksamhet, eftersom församlingsmedlemmarna genom undervisningen skulle få 
”kunskap om den kristna läran så att den enskilde kunde fungera som kristen” och vidare 
kunde leva som kristna i de sammanhang hon befann sig i.120 Domkapitlets önskan om för-
samlingsmedlemmarnas utövande av sin kristna tro blir en tydlig parallell till Pauli ord till 
församlingen i Korinth där han skriver, 

[v]i bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju 
av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av 
den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare; åt 
några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags 
tungotal.121  

Genom undervisningen skulle alltså församlingsmedlemmarna bemyndigas att vara en aktiv 
och verkande del av kyrkan, en lem i Kristi kropp. En lem som i sin tur skulle vara en repre-
sentant/agent för huvudet, Kristus själv. På så sätt skulle det genom kyrkans undervisning 
skapas en form av andlig gemenskap som verkade som en korporativ person. Församlingen 
var, som vi sett ovan, ett lokalt uttryck för inte bara Svenska kyrkan utan även för Kristi kyrka 
och genom den enskilde församlingsmedlemmen var det möjligt att få kunskap och kännedom 
om kyrkan. När Linköpings domkapitel skriver att församlingsmedlemmarna, sedan de fått ta 
del av den kristna undervisningen, skulle leva som kristna, innebär det att den kristna tron 
kunde ses som personlig men aldrig individuell eller privat. Att leva som kristen innebar att 
personen i fråga skulle definieras utifrån sin tillhörighet till den kristna gemenskapen.122 En 
annan av församlingens huvuduppgifter var, enligt Linköpings domkapitel, att missionera och 
på så sätt skapa en kristen gemenskap och verka som en diakonal kraft i samhället.123  
 Återigen kan vi se hur församlingens verksamhet och Svenska kyrkans identitet kopplas 
samman och förenas. Verksamheten skapade en gemenskap i vilken den sedan fullgjorde kyr-
kans uppdrag och på så sätt även kunde uppenbarade hennes identitet. Det fanns alltså en för-
ståelse om att församlingens och Svenska kyrkans verksamhet inte bara var något som utöva-

                                                
120 SOU 1984:75, sid. 22. 
121 1Kor 4:1-2, 12:27-28 
122 Se vidare Brodd 2005, sid. 250-252 
123 SOU 1984:75, sid. 22 
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des runt om i landet utan att verksamhet i sig var bärare av Svenska kyrkans identitet som en 
evangelisk-luthersk kyrka. Främst kom detta till uttryck genom evangeliets förkunnande och 
sakramentens förvaltande, men även genom undervisning och mission. Församlingarnas terri-
toriella församlingsstruktur, att alla som befann sig inom församlingens geografiska gränser 
skulle nås av hennes gudstjänst och verksamhet, var därför av sådan vikt att det skulle betonas 
och klart uttryckas för framtiden. När Linköpings domkapitel talade om mission rörde det sig 
därför inte om främst yttre mission utan om att vissa inom församlingen skulle bedriva en 
form av inre mission för att på så sätt aktivera och kalla de passiva medlemmarna till försam-
lingens verksamhet. Alltså ett betonande av det sociologiska församlingsbegreppet. 
 Flera domkapitel, samt Pastoralinstitutet i Uppsala, var dock kritiska till att kyrkokommit-
tén så tydligt hade skapat ett motsatsförhållande mellan de tre församlingsbegreppen, det teo-
logiska, det territoriella och det sociologiska. De hade istället önskat att kyrkokommittén skul-
le presenterat en teologisk analys av vad som, enligt Svenska kyrkans egen förståelse och med 
i stöd av CA VII, var konstituerande för en församling. De efterfrågade även hur dessa för-
samlingsbegrepp kunde belysa olika perspektiv på församlingen och det arbete de hade att 
utföra för att uppfylla sin funktion som det lokala uttrycket för Kristi kyrka.124 Bland annat 
önskade Skara domkapitel att ett sådant belysande av församlingsbegreppet i sin tur skulle 
fungera förtydligande i fråga om prästtjänsternas antal och uppgifter i församlingarna.125 Det 
fanns alltså redan i mitten av 80-talet en önskan om en kyrkorättslig bestämmelse om försam-
lingens identitet och funktion, som först cirka 15 år senare kom att besannas i och med be-
stämmelsen i KO om församlingens grundläggande uppgift.  
 Svenska kyrkans Centralstyrelse framförde kritik för att kommittén så ensidigt betonade 
det territoriella församlingsbegreppet utifrån Einar Billings formulering. En förståelse de i sin 
tur menade utgjorde en centrifugal verksamhet, d.v.s. att några medlemmar i församlingen 
hade till uppgift att föra ut ordet till andra medlemmar.126 Istället ansåg de att kommittén hade 
kunnat utgå ifrån den danske prästen och författaren Morten Pontoppidan127 som mer betona-
de en centripetal verksamhet. Skillnaden låg, enligt Centralstyrelsen, i att utifrån en centripe-
tal förståelse skulle målet för församlingens verksamhet vara att människor skulle komma 
samman i kyrkan för att där, som en gemenskap, ta emot ordet och sakramenten i församling-

                                                
124 SOU 1984:75, sid. 22-24, 26-27. En önskan som vi skall se nedan i uppsatsen kom att bli själva grunden för 
formuleringen av församlingens grundläggande uppgift. 
125 SOU 1984:75, sid. 23, se vidare SOU 1983:55, sid. 84-86 
126 Alltså en form av sociologisk förståelse av det territoriella församlingsbegreppet, där församlingen förvisso 
utgörs av en bestämd geografisk yta men att vissa inom denna yta har ett speciellt uppdrag att missionera bland 
de övriga för att på så sätt vara ”kyrka” i församlingen. 
127 Pontippidan levde mellan år 1851-1931. Han var ursprungligen en utpräglad anhängare av Grundtvigs kyrkli-
ga frihetstankar. Senare kom Pontoppidan starkt hävda församlingsgemenskapens betydelse, särskilt i tre små-
skrifter, Kirkelig Appel (1910-12).  



37 

ens gudstjänst. 128  Mot bakgrund av Centralstyrelsens kritik kan konstateras att den centri-
petala förståelsen lade större fokus på gudstjänsten och gudstjänstgemenskapen medan den 
centrifugala förståelsen i högre grad betonade det inomkyrkliga missionerandet, utflödet från 
gudstjänsten. Detta innebar att den centrifugala förståelsen i högre grad berörde de aktiva i 
församlingens verksamhet.  
 Istället för att se den centrifugala och den centripetala förståelsen av församlingens verk-
samhet som kontrahenter skulle detta istället kunnat ses som ett pulserande församlingsliv där 
några medlemmar representerar den centrifugala verksamheten med uppdrag att fullgöra 
grunden för den centripetala funktionen. Denna uppdelning av uppgifterna i församlingen 
kom till stora delar att förverkligas genom den kommande förnyelsen av den kyrkokommuna-
la kompetensens förändrade funktion och ändrade betydelse. 
 Några instanser, däribland grupperna Kyrklig förnyelse i Linköpings stift och Svenska 
kyrkans fria synod i Linköpings stift, delade inte kyrkokommitténs ståndpunkt om fokus på 
församlingen som geografiskt område, utan menade att det var gudstjänsten och gudstjänst-
gemenskapen som var grundläggande för församlingens väsen. Centrum för församlingen 
torde i så fall vara gudstjänstfirandet med nattvarden som kärna, ett perspektiv de menade sig 
helt sakna i utredningen.129 De teologiska fakultetsnämnderna i Uppsala och Lund kan sägas 
vara på samma linje när de i sina remissvar betonade att ett teologiskt församlingsbegrepp 
måste utgå från gudstjänsten och gudstjänstgemenskapen och vara till inspiration för övrig 
verksamhet och bestämning av församlingens väsen.130 Att kommittén skulle varit av annan 
åsikt än dessa fyra instanser kan verka märkligt, eftersom de konstaterade i inledningen till sin 
utredning att gudstjänsten var en central del av församlingslivet och att en framtida utredning 
av Svenska kyrkans organisation inte fick påverka bevarandet av gudstjänstens vikt för för-
samlingens identitet negativt.131 
 Ett antal församlingar var även kritiska till kyrkokommitténs arbete som menade sig inte 
kunde göra teologiska analyser avseende Svenska kyrkans identitet och framtida organisation, 
eftersom kyrkokommitté arbetade på statligt uppdrag; Något som församlingarna menade 
torde vara själva grunden för att göra en utredning om Svenska kyrkans framtida organisa-
tionsförändring. Vidare menade församlingarna att kommittén inte svarade på sin egen ställda 
fråga, nämligen den om kyrkans uppgift och funktion i framtiden.132 Skabersjös församling, 
Lunds stift, gör däremot en ansats då de skriver att  

                                                
128 SOU 1984:75, sid. 29 Ett ställningstagande som delas av Teologiska fakultetsnämnden i Uppsala, sid 33-34. 
129 SOU 1984:75, sid. 32 
130 SOU 1984:75, sid. 32-35, 37-39, 42-46 
131 SOU 1983:55, sid. 9 
132 SOU 1984:75, sid. 49, 53, 55, 57 
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[k]yrkan konstitueras av vad Gud gör genom nådemedlen och en levande församlingsgemen-
skap är en följd av nådemedlens verkan på människor. Basen, identiteten, ansvaret ligger i för-
samlingen – runt församlingskyrkan och vad som sker i den: förkunnelsen och sakramentsför-
valtningen. Denna gemenskap är djupt demokratisk, ty inför Gud är alla lika.133  

Som vi kan utläsa ur citat gjordes det en tydlig koppling mellan församlingens identitet, pri-
mära uppgift och formuleringen i CA VII om ordets förkunnande och sakramentens förval-
tande. Det blir även en tydlig koppling till Billings folkkyrkosyn utifrån tanken om Guds för-
medlande nåd och det kyrkliga gemenskapscentret i gudstjänsten.134 Intressant i samman-
hanget är Skabersjös församlings definition av begreppet demokrati som de menade hade sin 
grund i människans relation till Gud och alla människors behov av Guds utdelande av nåd och 
förlåtelse. Svenska kyrkans demokrati skulle i detta perspektiv komma att uppfyllas genom att 
hon utövade den kyrkokommunala kompetensen och gestaltade evangeliet genom ord och 
handling till hela församlingen. En tanke som leder vidare till reflektion över nuvarande lags 
bestämmelse om att Svenska kyrkan bland annat ska vara demokratisk och rikstäckande. 
Skarbersjös formulering för samman förståelsen av sacramentum mundi och communio sanc-
torum till en tydlig och markerad självbeskrivning där Svenska kyrkans identitet och funktion 
förenas. Församlingskyrkan blir på så sätt ett tydligt centrum i församlingen. Kyrkans roll är 
således att verka som bärare och förmedlare av nådemedlen, ordet och sakramenten, till män-
niskorna. På så sätt skulle en helig gemenskap skapas kring det heliga som i sin tur fullgjorde 
kyrkans demokratiska ordning. 

Tanken om kyrkan som sacramentum mundi kan även förenas med tanken om territorial-
principen, där alla i församlingen räknas som mottagare, med församlingskyrkans lokal som 
det givna centret. Altaret, predikstolen och dopfunten blir således de tre pelarna varpå försam-
lingen vilar och har sin grund. 
 Nästa del i utredningen behandlar frågan om Svenska kyrkans framtida organisation och 
struktur. Detta rör även frågan om hennes organisationsformer fullgör sin funktion att på bästa 
möjliga sätt vara uttryck för kyrkans identitet? Eller om denna del av kyrkoorganisationen ska 
vara avskild församlingens övriga uppgifter och förväntas leva ett eget liv oavhängt sin del att 
fullgöra kyrkan funktion? 

1.2.2. Den grundläggande strukturfrågan – församling och pastorat 

Svenska kyrkans Centralstyrelse menade i sitt remissvar att kommittén i alldeles för stor ut-
sträckning koncentrerat sig på frågan om församlingars ekonomiska bärkraft. De skulle istäl-
let rikta in sitt arbete på att finna en reform där församlingarna skulle bli mer människovår-

                                                
133 SOU 1984:75, sid.58 
134 Ekstrand 2002, sid. 77-79, 90 
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dande. En reform som, enligt Centralstyrelsen, skulle innebära att församlingsborna och deras 
kontakt med prästen blev den rådande måttstocken. Fokus skulle alltså inte ligga på det rent 
ekonomiska och administrativa utan istället på församlingens verksamhet och uppgift, där den 
avgörande frågan var hur många församlingsbor en enskild präst kunde ha kontakt med. En 
ståndpunkt som även fick stöd av den dåvarande ärkebiskopen, Bertil Werkström.135  

Återigen förenade Centralstyrelsen och ärkebiskopen frågan om prästens ämbetsutövning 
med församlingens uppgift och uppdrag. Målet för en eventuellt förändrad församlingsorgani-
sation skulle således inte ligga på vare sig statlig reglering eller ekonomiska vinster utan på 
att Svenska kyrkan på bästa sätt kunde fullgöra sin uppgift att vara kyrka för alla människor 
som bodde i Sverige. Det skulle följaktligen ges samma möjligheter till ett aktivt församlings-
liv och god kontakt med sin församlingspräst oavsett om man bodde i Norrlands inland eller i 
centrala Stockholm. Centralstyrelsen och ärkebiskopen var alltså inne på samma linje som 
Skabersjöns församling, utifrån förståelsen av demokratibegreppet: Alla människor som fanns 
inom församlingens gräns skulle beredas samma möjlighet att ta del av förkunnelsen och sak-
ramenten. Gud gjorde nämligen inte skillnad på folk och folk. Det var ett perspektiv som vi 
ska se nedan, kom att åter lyftas upp till diskussion, men under beteckningen lokaliserings-
principen. Som vi tidigare noterat handlade frågan om vad som skulle ligga till grund för den 
kyrkliga organisationens förändring såväl om en kyrkorättslig fråga som en förståelse av kyr-
kan som en social kropp. Svenska kyrkan var i en förändringsprocess som så småningom 
skulle komma att leda fram till en relationsförändring. I detta skeende av processen var 
Svenska kyrkans olika instanser undrande över den rådande situationen och organisationen, 
som de menade inte gynnande församlingen i sin uppgift. Återigen aktualiseras relationen 
mellan kyrkans organisation och funktion, denna gång handlade det till stora delar om präs-
tens ämbetsutövning i relation till församlingsbornas efterfrågan av pastoral kontakt. 
 Västerås domkapitel befarade att ”alltför radikala ingrepp i nuvarande indelning och orga-
nisation, som organiskt vuxit fram under århundraden, kunde försätta Svenska kyrkan i en 
identitetskris”.136 De menade nämligen att allt för stora förändringar av organisationen på lo-
kalplanet och den av kyrkokommittén lyfta tanken om samfälligheter, kunde komma att även-
tyra Svenska kyrkans församlingars frihet. Frågan ställdes därför om inte samfällighetstanken 
byggde på några, för kyrkans frihet, vanskliga premisser. Att denna fråga ställdes från Väs-
terås domkapitel vittnar om att det fanns en uppfattning och farhåga om en dikotomi mellan å 
ena sidan i demokratisk ordning politiskt fattade beslut som rörde kyrkans organisation och å 
andra sidan frågor som rörde församlingarnas inre pastorala verksamhet.137 De frågor Väs-
terås domkapitel lyfte upp berörde frågor som föll under Svenska kyrkans kyrkokommunala 
                                                
135 SOU 1984:75, sid. 63 
136 SOU 1984:75, sid. 66 
137 SOU 1984:75, sid. 66 
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kompetensområde och som kyrkan själv hade att besluta om. Det var alltså till syvende och 
sist en fråga om och, i så fall, hur Svenska kyrkans lära och bekännelse skulle få ligga till 
grund för den organisationsförändring som väntade. Vidare handlade det om ifall de beslut 
som skulle fattas var reglerade i en utomkyrklig ordning, som i sin tur skulle äventyra Svens-
ka kyrkans identitet. För även om hon måste förstås utifrån att hon verkar på en specifik tid 
och plats så kunde inte hennes grundläggande identitetstruktur förbises.  
 Remissvaren från Leksands församling och Centerns kvinnoförbund kan utifrån ovan ställ-
da frågor från Västerås domkapitel nästan ses som profetiska slutsatser, när de preciserar vad 
de ansåg skulle vara de grundläggande verksamheterna en församling skulle utöva för att 
kunna fungera som just den lokala enheten för Svenska kyrkan. Leksands församling skriver 
att grundläggande för församlingen är att ”det väsentligaste i kyrkans arbete, gudstjänstliv, 
själavård, evangelisation och diakoni utformas och genomförs i den nuvarande församlings-
strukturen med den egna sockenkyrkan som centrum.”138 Centerns kvinnoförbunds betonar 
att, ”Svenska kyrkan genom sina församlingar upprätthåller en riksomfattande verksamhet, 
uppbyggd på demokratins grund och med målet att sprida evangelium, erbjuda kyrklig verk-
samhet och service och uppfylla ålagda uppgifter”.139 Förståelsen av församlingen som ett 
uttryck för kyrkan som sacramentum mundi framträder genom dessa två instansers formule-
ring om församlingens funktion och organisation. Det framkommer även en form av självbe-
skrivning där den enskilda församlingens verksamhet ska förstås som ett uttryck för och för-
verkligade av hela Svenska kyrkans uppgift. Varje församling hade uppdraget att vara en del 
av helheten som tillsammans blev gemenskapen Svenska kyrkan. I sin tur ger detta ett per-
spektiv på församlingen som en del av communio sanctorum där delarna inte bildar helheten 
men är en del av den. Synpunkterna från kyrkorådet i Drothems församling, Linköpings stift, 
kan därför även ses som ett bidrag till ett vidgande perspektiv på detta, men även som en form 
av summering av remissvaren då de skriver att  

beslutsfunktionerna i [Svenska] kyrkan bör ligga så nära den gudstjänstfirande församlingen 
som möjligt. Det betyder att ett engagemang för kyrkans tro och gudstjänst också skall medföra 
ett ökat ansvar för kyrkans praktiska och ekonomiska angelägenheter.140  

Drothems församling förenar å ena sidan det sociologiska och det territoriella församlingsbe-
greppet, å andra sidan för de samman vad kyrkokommittén menade var åtskilda, nämligen 
verksamheten och administrationen med ekonomin. Dessa synpunkter kommer senare visa sig 
vara förenliga med det resultat som blev utifrån den förändrade relationen mellan Svenska 

                                                
138 SOU 1984:75, sid. 106 
139 SOU 1984:75, sid. 145-146 
140 SOU 1984:75, sid. 90 
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kyrkan och staten där hela Svenska kyrkans organisation kom att ses som en funktion av hen-
nes självförståelse. 
 I flera av remissvaren framkom en önskan om en reglering av församlingarnas storlek. Att 
församlingarna vare sig skulle bli så stora så att församlingsgemenskapen äventyrades eller 
för små så att det inte fanns någon grogrund för kommande generationer kristna. Om försam-
lingarna blev för stora fanns risk att församlingen slutade vara en evangeliserande församling 
och på så sätt hade de slutat att vara vad den i grunden var tänkt att vara.141 Detta resonemang 
mynnar ut i en farhåga om att församlingarna inte skulle kunna klara av att fullgöra sina upp-
gifter och på så sätt skulle tappa sin identitet som kyrka på orten. Den kyrkokommunala kom-
petensen sågs alltså inte bara som en kompetens utan kom även att bli bärare av församling-
ens självförståelse, grundad på hennes tro, bekännelse och lära. Något som mer och mer 
kommer att framträda genom kommande utredningar under 80- och 90 talen.  
 
Som vi sett kom statens tidigare frånvaro av en samlad bild och kunskap av de faktiska förhål-
landena för Svenska kyrkans församlingar ute i landet fyllas genom alla de tusentals inkomna 
remissvaren. Dessa sammanställdes och blev både ett underlag för vidare utredningar, men 
även en katalysator för kyrkokommitténs teologiska reflektioner och analyser. Församlingar-
nas situation som Svenska kyrkan och Kristi kyrka på orten blev en viktig utgångspunkt efter-
som detta sågs som en mycket viktig fråga för kommande utredningar. En annan viktig fråga 
som bland annat väcktes av Svenska kyrkans Centralstyrelse var det framtida värnandet om 
såväl den territoriella församlingsstrukturen som Svenska kyrkans episkopala grund. Central-
styrelsen menade att dessa både delar borgade för ett upprätthållande av Svenska kyrkans 
identitet från plats till plats och från tid till tid. De inkomna remissvaren kom även att till stora 
delar bekräfta utredningens ståndpunkt att Svenska kyrkans identitet och församlingens verk-
samhet hörde samman på så sätt att identiteten låg till grund för verksamheten och verksam-
heten fullgjorde identiteten. Församlingens verksamhet var alltså inte enbart en kyrkokom-
munal kompetens utan genom ord och handling bar den vittnesbördet om Guds frälsningsplan 
till alla människor. Främst kom detta till stånd genom evangeliets förkunnande och sakramen-
tens förvaltande men även genom missionen. Församlingen var således synbar genom de 
människor som var aktiva med sitt deltagande i den verksamhet som bedrevs och inte som 
tidigare betraktat, den kyrkliga verksamheten i sig själv gjorde henne synbar. I en del av re-
missvaren betonades dock förledet av CA VII där det står att församlingen/kyrkan är de heli-
gas samfund, dvs församlingen är en gemenskap, i synnerhet en gudstjänstgemenskap, som 
samlas för att ta emot ordet och sakramenten.  

                                                
141 SOU 1984:75, sid. 67, 70-71, 75,  
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 Det betonades även att Svenska kyrkan genom sina församlingar upprätthöll en riksomfat-
tande verksamhet med målet att sprida evangelium, erbjuda kyrklig verksamhet och service 
och skulle uppfylla ålagda uppgifter. Det var dock av vikt att de framtida utredningarna inte 
innebar alltför stora förändringar av Svenska kyrkans organisation eftersom det då skulle 
kunna försätta henne i en identitetskris. En frågeställning var därför, om det till syvende och 
sist var frågan om, och i så fall hur Svenska kyrkans lära och bekännelse skulle få ligga till 
grund för den organisationsförändring som väntade.  
 Västerås domkapitel förde samman perspektiven om Svenska kyrkan som å ena sidan en 
social kropp som påverkades och till viss del formades efter rådande strukturförändringar i det 
omgivande samhället. Å andra sidan bejaka behovet av att församlingarna kunde bevara de 
identitetsstrukturer som fanns och som bevarat församlingens identitet genom århundraden. 
En fråga som vi kommer möta vid ett flertal tillfällen nedan och som även kom att vara en 
viktig pusselbit i formandet av Svenska kyrkans framtida organisation. 
 Kyrkokommittén arbetade vidare och utkom året efter med ytterligare en utredning som 
denna gång lade fokus på församlingen i samverkan, församlingarnas storlek och församling-
arnas egna angelägenheter. 

1.3 SOU 1985:1 Församlingar i samverkan  

Januari 1985 utkom Kyrkokommittén med ytterligare en utredning kring församlingarnas 
framtida organisation, Församlingar i samverkan. I inledningen uttryckte de en önskan om en 
bred politisk och kyrklig samstämmighet i den långdragna frågan om Svenska kyrkans fram-
tida lokala organisation.142 Enligt kommittén och utifrån mängden inkomna remissvar var den 
faktiska situationen i de många församlingarna mycket varierad och därför också så pass 
svårgripbar att endast en omfattande undersökning om de rådande förhållandena kunde ge en 
någotsånär rättvisande bild av situationen.143 Församlingens kyrkokommunala status visade 
sig även vara en viktig anledning till att främst små eller medelstora församlingar144 önskade 
sig en modell av den framtida lokala organisationen, som kunde garantera självständighet, 
kontinuitet och stabilitet.145 Kommittén konstaterade att det fanns en efterfrågan hos försam-
lingarna att i högre grad betona det teologiska församlingsbegreppet som grund för identite-
ten, för att i sin tur praktiskt kunna åskådliggöra det territoriella eller det sociologiska försam-
lingsbegreppet. Som vi kunnat se ovan, fanns det även i församlingarnas remissvar återkom-

                                                
142 SOU 1985:1, sid. 3 
143 SOU 1985:1, sid. 9 
144 Församling med mindre än 2 000 medlemmar eller församlingar med mellan 2 000-5 000 medlemmar. 
145 SOU 1985:1, sid. 16 
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mande hänvisningar till CA VII där det betonas att kyrkan är de heligas gemenskap, där evan-
gelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. 
 Kommittén ger i inledningen återigen uttryck för att Svenska kyrkan behövde en stabil 
politisk och kyrklig grund att vila på för den kommande organisations- och strukturföränd-
ringen. Dock menade kommittén att det inte fick vara tal om en förändring som skulle komma 
att äventyra Svenska kyrkans och hennes församlingars identitet. Utifrån det resonemang som 
kommittén för framkommer en förståelse av Svenska kyrkan som en social kropp som förvis-
so skulle vara i förändring utifrån påverkan av och uppgifter i det omgivande samhället men 
ändock skulle hon förbli trogen sin egen identitet. Förändringen skulle däremot i hög grad ta 
sin utgångspunkt ur vad som skulle förstås som hennes självbeskrivning, en beskrivning som 
vi sett tidigare i månt och mycket hämtade sin utgångspunkt ur just formuleringen i CA VII.   
 Som vi sett ovan gavs det även genom remissvaren uttryck för att betoningen av försam-
lingens identitet och uppgift låg på det funktionella planet, att församlingen fanns där ordet 
förkunnades och sakramenten förvaltades, d.v.s. att det var församlingsverksamheten som i 
hög grad gav Svenska kyrkan hennes identitet. Församlingens verksamhet var på så sätt inte 
bara en verksamhet som utövades mellan människor, utan i verksamheten förväntades även 
det gudomliga förmedlas till människorna. På så sätt blev verksamheten även identitetsbärare, 
eftersom den möjliggjorde för församlingen att på olika tider och platser möta Kristus.   
 Tyngdpunkten för den kommande organisationsförändringen låg, enligt kyrkokommittén, 
på församlingarna som geografiska områden och de människor som fanns inom detta område. 
Församlingsborna var på så sätt en form av objektet för verksamheten, alltså en betoning av 
det territoriella församlingsbegreppet.146 Det fanns dock bland de tidigare remissvaren en vilja 
att betona det sociologiska församlingsbegreppet med utgångspunkt i att definiera församling-
en utifrån de människor som var aktiva i församlingens verksamhet, att församlingen var både 
subjekt och objekt.  
 Kommittén lyckades utifrån de inkomna remissvarens resonemang ställa upp tre utgångs-
punkter om grundläggande principer för församlingen i framtiden: 
 1) Det är gudstjänsten och övrig verksamhet, som präglades av ordet och sakramentet, som 
manifesterar församlingen till en kristen församling. 
 2) Det är församlingsmedlemmarna som har det lokala ansvaret för att församlingslivet och 
dess verksamhet får den utformning som återspeglar församlingens väsen och uppgift.147 
 3) Punkterna 1 och 2 måste finnas med i samtalet när det ska beslutas om en församlings 
storlek eftersom det är dessa båda punkter som verkar normerande för församlingens funk-

                                                
146 SOU 1985: 1, sid 22-26 
147 Här hade alltså betydelsen den dubbla ansvarslinjen nedprioriterats mot att istället lyfta upp det lokala  
lekmannaansvaret. Se vidare SOU 1983:55 sid. 56, 62, 84-86; SOU 1984:75 sid. 70-71 
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tion, vare sig man betonar det territoriella eller det sociologiska församlingsbegreppet.148 Som 
vi kommer att se nedan kom punkterna 1 och 2 följa med under hela den undersökta perioden 
och sedan även ligga till grund för flertalet motioner i de kommande kyrkomötena. 
 I avslutningen av sin utredning framhöll kyrkokommittén att det var församlingen som var 
bärare av Svenska kyrkans grundstruktur och att den kyrkliga verksamheten hade varit och 
förhoppningsvis även i framtiden skulle vara grunden för församlingen. I och med detta ville 
kommittén även värna om församlingarnas lokala självständighet och deras egen beslutskom-
petens i grundlagens mening utifrån regeringsformens övergångsbestämmelse.149 Detta inne-
bar att kyrkokommittén uttryckligen bistod församlingarna i deras önskan om att bevara deras 
rätt att själva besluta i frågor som rörde Svenska kyrkans inre angelägenheter. Församlingarna 
skulle vidare äga rätten att ta ut skattemedel för det som rörde deras kompetens. Enligt för-
samlingslagen innebar det att församlingen hade ansvar för att gudstjänst, evangelisation, dia-
koni och undervisning skulle bedrivas.150  
 
Som vi kunnat se ovan tog kyrkokommittén fasta på de centrala önskemål församlingarna 
tidigare hade uttryck genom sina remissvar. Bland annat att det var gudstjänsten och de övriga 
verksamheterna som hade sin grund i församlingsstrukturen, som gav uttryck för Svenska 
kyrkans identitet. Detta kom även att ligga till grund för de önskemål som behandlade försam-
lingarnas storlekar så att de på bästa sätt skulle kunna fullgöra sina uppgifter och ha en sådan 
organisationsform som bäst var lämpad för hennes uppdrag. En fråga som även kom att be-
handlas ytterligare i de kommande utredningar som analyseras nedan. Det fanns även ett be-
hov att utreda församlingarnas rättsliga status så att de i högre grad själva kunde bestämma 
över sina angelägenheter, församlingsverksamheten. Frågan om den kyrkliga identiteten och 
dess samröre med den kyrkokommunala kompetensen var således en fråga som av kyrko-
kommittén fördes samman med frågan om hur den framtida organisationen för Svenska kyr-
kan skulle se ut. Det var en fråga som även behandlades i kyrkokommitténs slutförslag för 
den lokala och regionala organisationen i Svenska kyrkan som vi skall se nedan. 

1.4 SOU 1986:17 Framtid i samverkan del 1. 1982 års kyrkokommittés slutförslag till 
lokal och regional organisation i Svenska kyrkan151 

Det var i och med detta betänkande som kyrkokommittén i egentlig mening lade fram sina 
sammanfattande principer, ställningstaganden samt ett slutförslag. Det framkommer dock 
                                                
148 SOU 1985:1, sid. 22-23 
149 SOU 1985:1, sid 25-26 
150 Lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter LFKS 1982:1052 1 kap §3 
151 Kommittén bestod denna gång av: Sören Ekström, Georg Andersson, Karl Boo, Wivi-Anne Cederqvist, Ur-
ban Gibson, Lars Rydje, Göran Åstrand. Sekreterare har varit KG Hammar, Lotty Nordling och Tom Thyblad. 
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inga egentliga nyheter i utredningen utan den har snarare funktionen av en slutsummering av 
utredningarna Församlingen i framtiden och Församlingar i samverkan. Men det är ändå av 
värde att kort redogöra för några av de slutsatser som dras då dessa poängterade kommitténs 
mening om församlingens identitet och uppgift. Under rubriken Grundläggande principer 
framhålls t.ex. gudstjänsten som Svenska kyrkans och församlingens centrum och utgångs-
punkt. Det klargjords även att den grundläggande bekännelsen om kyrkans väsen, såsom den 
framkommer i CA VII, var av yttersta vikt för Svenska kyrkans självförståelse. Den sågs som 
en bekräftelse av församlingen som lokalt uttryck för Svenska kyrkans rikstäckande ansvar: 

Teologiskt handlar principerna om att församlingens centrum finns i gudstjänsten och det för-
samlingsliv i övrigt som är präglat av Ordets förkunnelse och sakramentens förvaltning. Man 
kan inte tänka sig en församling utan gudstjänst och gudstjänstgemenskap. […] Församlingens 
självständighet leder också till ett betonande av det lokala ansvaret.152 

Ur citatet framkommer en form av ecklesiologisk bestämning av Svenska kyrkan när kyrko-
kommittén både definierar församlingens och samtidigt Svenska kyrkans identitet som en 
gudstjänstgemenskap. Kommitténs konstaterande, att den inte kan tänka sig en församling 
utan gudstjänst och gemenskap, markerar en koppling mellan församlingens identitet och 
funktion. Detta kan i sin tur förstås som ett uttryck för en sakramental ecklesiologi som i sin 
tar sig till uttryck genom församlingens identitet och funktion som ett sacramentum mundi. 
Kyrkokommittén lade även genom det citerade grunden för den subsidiaritetsprincip153 som 
senare kom att prägla frågan om Svenska kyrkan som eget rättssubjekt och de enskilda för-
samlingarnas förhållande till den nationella nivån. Det kom även ge en grogrund för en kom-
mande identitetsstruktur med en självbeskrivning som skulle ta sin utgångspunkt i just beto-
ning av gudstjänsten, församlingsgemenskapen och det lokala ansvaret.  

Kommittén lade även fram förslag om att församlingarna i framtiden i högre grad än tidi-
gare skulle kunna ingå en form av ekonomisk samverkan, som skulle benämnas pastoratssam-
fälligheter. Som sådan skulle de kunna hjälpas åt med administrationen och som följd av detta 
stärka den egna ekonomin. Dock betonades ännu en gång att varje församling själv hade an-
svar för sina egna angelägenheter även om de skulle komma att ingå i en pastoratssamfällig-
het, eftersom det yttersta ansvaret för verksamheten inte gick att överlåta på samfälligheten.154 
Återigen betonades behovet av en reglering av en församlings storlek avseende antalet med-
lemmar, både vad gällde dess övre som dess lägre gräns. Detta för att varje församling skulle 
ha reella förutsättningar att fullgöra sitt ansvar för de egna angelägenheterna. Inför ett eventu-
                                                
152 SOU 1986:17, sid. 10 
153 Ordet subsidiaritet härrör från det latinska ordet subsidium som betyder stöd. Subsidiaritetsprincipen innebär 
att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Till denna princip hör även högre nivåers skyldighet att 
stödja lägre nivåers bestämmanderätt. En skyldighet som framkommer genom kyrkokommitténs betoning av det 
lokala ansvaret och församlingens självständighet. 
154 SOU 1986:17, sid. 11  
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ellt beslut om åtgärder för att reglera församlingarnas storlek behövdes det dock tas i beaktan-
de om församlingen var en stads- eller landsbygdsförsamling, samt om församlingen var del 
av en tätort eller glesbygd. Detta för att återigen säkerställa att alla medlemmar skulle ha 
samma förutsättningar att ta del av församlingsverksamheten och att församlingen skulle ha 
ekonomi att kunna uppbära ansvaret för de egna angelägenheterna.155  
 Begreppen öppen och rikstäckande som självbeskrivningar av Svenska kyrkan hade i 
egentlig mening inte stadfästs vid denna tid men genom kyrkokommitténs förslag om försam-
lingarna i framtiden fanns det ändå med som en uttryckt önskan. Den skriver nämligen att, 
oberoende av var man bodde i Sverige skulle den enskilda församlingen erbjuda likartad 
verksamhet som även var tillgänglig för alla som sökte sig till den. På så sätt blev det även en 
markering att medlemskapet i första hand inte var till den enskilda församlingen, utan till 
Svenska kyrkan, som i sin tur fick sin funktion i en enskild församling. Kyrkorättsligt kom 
detta att ligga till grund för den princip som i mitten av 90-talet kom att benämnas likställig-
hetsprincipen och som finns med i nuvarande KO som en del av bestämningen om Svenska 
kyrkans rikstäckande ansvar. Mer om detta nedan.  
 Kommitténs slutförslag för utredningen Församling i framtiden/Framtid i samverkan var, 
som namnen angav, att fler församlingar i framtiden skulle beredas möjlighet att ingå i pasto-
ratssamfälligheter för att på så sätt skapa en ökad samverkan. Detta skulle enligt kommittén 
stärka den enskilda församlingens reella möjlighet att ta ansvar för de egna angelägenheterna, 
den egentliga församlingsverksamheten då tid som lagts på administration skulle frigöras och 
kunna användas till verksamhet.156 Kyrkokommittén byggde sin analys på tidigare slutsatser 
som vi sett ovan. Det handlade bland annat om att församlingens uppgift och verksamhet 
kunde delas in i en direkt målsättning som knöts till församlingsverksamheten, och en indirekt 
målsättning som rörde det administrativa och ekonomiska arbetet. Den indirekta målsättning-
en hade som sin huvudfunktion att vara stödjande verksamhet så att församlingsverksamheten 
kunde utöva sin direkta målsättning.157 Grunden för den direkta målsättningen, församlings-
verksamheten, var missionsbefallningen i Matt 28:18-20; En uppgift som innebar att den 
kristna människosynen skulle tillämpas i samhället och betona vikten av fred och rättvisa.158 
Kyrkokommittén menade att det var den enskilda församlingens verksamhet, som ett uttryck 
för Svenska kyrkan och Kristi kyrka, som verkade som ett tecken och en bärare för Guds verk 
för människor och deras frälsning, omvändelse och upplysning. Församlingens funktion och 
uppgift var att på tid och plats verka som en nådemedelsinstitution, en Kyrka för folket.159

                                                
155 SOU 1986:17,sid. 21 Se vidare församlingen Skabersjös remissvar ovan i kap1.2.1 sid. 37 
156 SOU 1986:17, sid. 62 
157 SOU 1983:55, sid. 48, se vidare KO 2018 kap 2 Inledningen sid. 49 
158 SOU 1983:55, sid. 49 
159 Ekstrand 2002, sid. 99-100 
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 Kyrkokommitténs resonemang innebar även att Svenska kyrkan genom sina församlingar 
skulle verka för att Guds vilja skulle ske i det omkringliggande samhället och i världen för att 
på så sätt verka för fred och rättvisa bland alla människor. Församlingen skulle genom sin 
verksamhet agera för att Kristi kärlek skulle ha effekt även utanför kyrkorummet och guds-
tjänstens liturgi. Det kan utifrån detta resonemang sägas att församlingens uppgift var att utfö-
ra en liturgi efter liturgin.160 Ännu en gång framträder alltså en förening mellan det territoriel-
la- och det sociologiska församlingsbegreppet, som tar sin utgångspunkt ur den Billingska 
folkkyrkotanken och formuleringen i CA VII. 
 
Som vi kunnat se genom redogörelsen ovan framhålls ännu en gång gudstjänstens firande och 
insikten om kyrkans väsen och funktion, såsom den framkommer i CA VII, som grundläg-
gande principer för Svenska kyrkans självförståelse. Kyrkokommittén lade även fram förslag 
om att församlingar i framtiden skulle kunna ingå samverkan i form av pastoratssamfällighe-
ter för att på så sätt kunna säkra ekonomin och hjälpas åt med det administrativa. Detta för att 
församlingarna bättre skulle kunna fullgöra sina grundläggande verksamheter såsom guds-
tjänst, undervisning, diakoni och evangelisation. Det var uppgifter som innebar att försam-
lingen i ord och handling skulle förkunna evangelium och även verka för och betona vikten av 
fred och rättvisa i samhället. Återigen förenades församlingarnas uppgift med tanken om kyr-
kan utifrån Kristi kroppsanalogin, församlingen skulle verka i den tid och på den plats hon är 
ställd för att i Kristi efterföljd förkunna evangeliet genom ord och handling. Som sådan kunde 
församlingen, i och genom Kristus, förstås som en form av sakrament, ett tecken och samti-
digt var ett redskap för Guds förmedlande nåd. Församlingens uppgift var således att uppen-
bara Gud för hela mänskligheten. Verksamhet, gudstjänst, undervisning, diakoni och evange-
lisation, kunde utifrån detta även ge uttryck för att kyrkan fanns för världens skull där försam-
lingen verkade för kyrkan som ett sacramentum mundi.  
 Intressant i sammanhanget är att kommittén i och med detta menade att församlingens ad-
ministrativa uppgifter inte hörde till hennes primära uppgifter utan att det istället sågs som en 
form av stödjande verksamhet. En särskiljning av verksamhet som sedan inte kom att fram-
träda i den kommande 1992 års kyrkolag utan fick sitt genomslag först i och med nuvarande 
kyrkoordning. I nära samarbete med kyrkokommitténs arbete fanns dock en grupp sakkunniga 
som arbetade med att utreda och systematisera den rådande kyrkolagen. Deras arbete kom att 
till stora delar föras samman med den utveckling vi kunnat följa ovan eftersom de kom att 
beröra samma område, nämligen församlingens verksamhet och Svenska kyrkans normgiv-
ningskompetens.  

                                                
160 Se vidare Brodd 1992b, sid. 150; Brodd 2005, sid. 251-252;  
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1.5 SOU 1987:4/5 Ny kyrkolag 

I samband med kyrkokommitténs arbete med Församlingen i framtiden och Framtid i sam-
verkan, fick en grupp sakkunniga161 med hovrättspresidenten Carl Axel Petri som särskild 
utredare, våren 1983, i uppdrag att systematisera och föreslå reformer kring den rådande kyr-
kolagen. Kommittén fick därför namnet kyrkolagskommittén.162 Tanken var att kyrkolagen i 
framtiden skulle innehålla de centrala bestämmelser om Svenska kyrkan som 1974 års reger-
ingsform ålade riksdagen att besluta i. Kyrkolagskommitténs arbete med att ta fram förslag på 
ny kyrkolag och kyrkokommitténs utredning påverkade därför varandra och kom i slutändan 
att tillsammans lägga grund för Svenska kyrkans framtida organisation. I direktiven för arbe-
tet angavs uppgiften att gå igenom och sammanställa en gällande författning på det kyrkliga 
området. Inventeringen skulle avse alla lagar, förordningar och föreskrifter av generell natur 
som direkt rörde Svenska kyrkans organisation och verksamhet och som kunde antas vara 
formellt gällande.163 Genom inventeringen av lagbeståndet och gällande författningar visade 
det sig att kyrkolagskommittén fick en förteckning med inte mindre än 362 gällande lagar för 
Svenska kyrkan. Den äldsta lagen var Johan III:s brev från år 1571 och gällde privilegier för 
tyska församlingen i Stockholm.164 
 Enligt kyrkolagskommittén var det bestämmelserna i kap. 8 § 5 regeringsformen och punkt 
13 i övergångsbestämmelserna till regeringsformen som var grunderna för de kyrkliga kom-
munernas organisation och verksamhetsformer samt att den kyrkokommunala beskattningen 
var reglerad i Lagen om församlingar och kyrkliga samfälligheter, LFKS, (1982:1052).165 I 
kap. 1 § 3 i denna lag angavs det nämligen att församlingen själv hade till uppgift att sköta 
sina angelägenheter utifrån den av lag givna kompetensen.166 Utifrån ett kyrkorättsligt per-
spektiv innebar det att församlingen och hennes verksamhet var en statligt reglerad kommunal 
uppgift med teologiskt innehåll som bedrevs på statens mandat. Som vi sett ovan fanns det 
även en form av rambestämmelse för denna verksamhet då församlingens verksamhet inte 
fick sammanfalla med den borgerliga kommunala verksamheten.167  
 I samma paragraf angavs det dock att det var den enskilda församlingens ansvar att anskaf-
fa och vårda den lokala kyrkan, församlingshemmet, tjänstebostäderna och annan för kyrkligt 

                                                
161 I gruppen ingick kanslirådet Nils Blix-Holmberg, stiftssekreteraren Per Eklund och f.d. lagmannen Carl   
Hamilton att som sakkunniga biträda utredaren Carl Axel Petri. Vidar ingick chefsrådmannen Sigurd Heuman 
och rådmannen Lotty Nordling. Senare tillkom även hovrättsassessorn Ingrid Larén Marklund och språkexperten 
Barbro Ehrenberg-Sundin. Som sekreterare förordnades kammarrättsassessorn Eskil Hinn och som biträdande 
sekreterare förordnades Bengt Johansson. SOU 1987:4 sid. 3 
162 Gruppen gick under namnet Kyrkolagskommittén 
163 SOU 1987:4, sid. 17 Utredning skedde parallellt med kyrkokommitténs utredning som redogjorts för ovan.  
164 SOU 1987:4, sid. 11 
165 SOU 1987:4, sid. 51 
166 LFKS 1982:1052  kap. 1 § 3  
167 Se vidare SOU 1983:55 samt sidan 28 i denna uppsats. 
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ändamål avsedd egendom. Men församlingen hade även att ansvara för främjandet av guds-
tjänstliv och kyrklig förkunnelse i övrigt samt kristen verksamhet bland barn och ungdom, 
äldre, sjuka och andra. För att kunna fullgöra dessa uppgifter hade församlingen rätt att utde-
bitera skattemedel samt att kyrkomötet kunde överlåta till den lokala kyrkliga kommunen att 
meddela föreskrifter i ovanstående ämnen.168  
 Enligt lagens formulering var det alltså frågan om en form av skattebaserad gudstjänst- och 
församlingsverksamhet som församlingen, den lokala organisationen, hade ansvar att fullgöra. 
Bestämmelsen i kap. 1 § 3 LFKS utgjorde alltså en rambestämmelse för den kyrkokommunala 
kompetensen. I utredningen poängterades därför vikten av att kyrkans rättsliga regleringar var 
förenliga med kyrkans identitet och att lagstiftningen inte bara skulle ses som ett regelsystem 
med bestämmelser, utan regelsystem som skulle gälla för Svenska kyrkan måste även ha en 
samlad och överblickbar ordning som gagnar kyrkan och hennes verksamhet. Kommittén 
skriver att  

[d]et är givet att Svenska kyrkan måste ha ett väl fungerande system av regler som ger en fast 
grund att verka från. […] Det bör också ha en sådan utformning att det framhäver Svenska 
kyrkans identitet.169 

Ur ett rättsteologiskt perspektiv väcker citatet frågan om grund och legitimitet för församling-
ens verksamhet. När det talas om att lagen bör ha en sådan utformning att den framhäver 
Svenska kyrkans identitet handlar det ytterst om kyrkolagens natur och innehåll. Den yttre 
ramen för reglering av den inre verksamheten skulle inte peka åt ett annat håll eller ha ett an-
nat centrum än vad som var förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Leino 
menar, som vi sett i inledningen, att kyrkans författning, där kyrkolagen är en del, ska höra 
ihop och vara överensstämmande med den apostoliska tron och läran samt att den ska fungera 
som ett vittnesbörd för kyrkans sanna lära.170 Som vi sett ovan kan detta ta sig uttryck bland 
annat genom s.k. inkulturation där delar av samhällets rådande regler och organisationsmöns-
ter inlemmas i kyrkans värld och ges en ny eller förändrad betydelse och mening. Till exem-
pel kan hanteringen av pengar regleras utifrån förståelsen av att det handlar om Guds medel 
och gåvor och ska hanteras utifrån kyrkans uppdrag att vara till för att ge världen liv och spri-
da evangeliet. En annan aspekt på inkulturation framkommer genom citatet ovan, när det sägs 
att kyrkolagen bör kunna motiveras utifrån Svenska kyrkans egen självförståelse och identitet, 
så att Svenska kyrkan kunde fortsätta vara det hon var ämnad att vara. Som vi sett tidigare i 
uppsatsen handlade det bland annat om att Svenska kyrkan skulle få förbli en folkkyrka och 
att församlingarna genom sin verksamhet kunde fortsätta att främjade gudstjänstlivet och öv-

                                                
168 LFS 1961:436  kap. 1 § 2.b.; LFKS 1982:1052 1kap. §§ 4-5; kap. 6 § 2; SOU 1987:4 sid. 22, 54;  
169 SOU 1987:4, sid. 28 
170 Leino 2012, sid. 7 
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rig kristen verksamhet.171 Frågan om Svenska kyrkans rättsliga ställning kom därför även att 
sammanfalla med frågan om församlingsuppgiften. Den rättsliga regleringen och försam-
lingsuppgiften kom båda att utgöra delar av den organisation som sedan skulle bli en del av 
Svenska kyrkans självförståelse. Den skulle sedermera även ha sin grund i hennes självbe-
skrivning och ytterst ligga till grund för hennes kommande identitetsstruktur. Svenska kyr-
kans rättsliga reglering och dess samhörande med hennes identitet är därför en viktig del av 
förståelsen av motiven till den kommande bestämmelsen om församlingens grundläggande 
uppgift. Därför kommer jag återkomma till detta längre fram i uppsatsen.  
 I utredningen uttryckte kyrkolagskommittén att den kyrkokommunala lagstiftningen och 
den borgerliga länge varit anpassade efter varandra. Därför fanns det inte någon anledning till 
förändring eftersom det redan var skilda konstitutionella regler som gällde för den kyrko-
kommunala lagstiftningen och den borgerliga, fastän båda berörde det som regleras av riksda-
gen.172 Ur bekännelsesynpunkt kan arbetet med den kommande kyrkolagen för Svenska kyr-
kan173 ses som ett uttryck för hur hennes egna, såväl som gemensamma angelägenheter med 
staten, skulle handläggas på det för Svenska kyrkan mest ändamålsenliga sätt.174 Ytterst sett 
skulle detta även komma att påverka hur hon gavs möjlighet att fullgöra sin uppgift enligt sin 
tro och bekännelse eftersom kyrkorätten gav den yttre ramen för hur hennes inre verksamhet 
skulle vara utformad.  
 
Som vi sett ovan förstods församlingens verksamhet både som bärare av Svenska kyrkans 
identitet och utifrån sin juridiska mening vara en skattebaserad kyrkokommunal kompetens. 
Det fanns även ett pågående arbete med uppgift att omformera Svenska kyrkans organisation 
så att hon mer och mer skulle kom att kunna ge uttryck för sin egen identitet genom sin egen 
organisations utseende. Genom det pågående utredningsarbete hade det skett en form av in-
kulturation så att den skattebaserade kompetensen mer och mer blev en del av Svenska kyr-
kans självbeskrivning och kom på så sätt även att stå i relation till hennes identitet. Men det 
var inte bara församlingens verksamhet som hade genomgått denna inkulturation utan även 
den rättsliga regleringen av Svenska kyrkan hade gått samma väg. I utredningen betonades 
nämligen att kyrkans rättsliga reglering skulle vara förenlig med och ge utryck för Svenska 
kyrkan identitet och budskap. Därför var det, enligt kyrkolagskommittén, av vikt att kyrkomö-
tets normgivning skulle utredas så att det tydligare framkom vad som låg under Svenska kyr-
kans egen normgivning och vad som låg under kyrkolagen.  

                                                
171 Brodd 1992b, sid. 150; Fjärstedt 1992, sid. 144-148; Persenius 1995, sid. 20 
172 SOU 1987:4, sid. 54 
173 1992 års Kyrkolag  
174 Se vidare Kvist 1992, sid. 151-152; Leino 2012, sid. 20 
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 I samband med att utredningen om Ny kyrkolag lades fram, skickade regeringen en skrivel-
se till kyrkomötet, som handlade om Svenska kyrkans framtida organisation på lokal- och 
stiftsplanet. Skrivelse besvaras av såväl kyrkomötets första kyrkolagsutskott som av Läro-
nämnden. 

1.6 Regeringens skrivelse till kyrkomötet (RegSkr 1987:1) samt kyrkomötets bemötande 
av denna skrivelse 

I maj 1987 sände regeringen en skrivelse till kyrkomötet för att inhämta yttrande kring frågan 
om ny organisation på lokal- och stiftsplanet i Svenska kyrkan. Denna skrivelse är i det 
närmaste att betrakta som ett slutresultat för 1982 års kyrkokommittés arbete. Ansvarig för 
skrivelsen var statsråden Kjell-Olof Feldt, Finansdepartementet, och Bo Holmberg, Civilde-
partementet. Det huvudsakliga syftet med skrivelsen var att behandla frågan om kompetens-
fördelning mellan å ena sidan pastoratsamfälligheter och församlingar och å andra sidan mel-
lan stiften och församlingarna. Förslaget var att pastoratssamfälligheterna i framtiden skulle 
ansvara för att ta hand om de mer kostnadskrävande församlingsuppgifterna som bland annat 
rörde vården av byggnader. Likaså var förslaget att det skulle bildas stiftssamfälligheter som 
skulle ha till uppgift att sköta de angelägenheter som tidigare ankom på stiftet.175  

I skrivelsen refererade man tillbaka på 1982 års kyrkomötesreform och det förändrade för-
hållandet mellan staten och Svenska kyrkan. Reformen hade resulterat i ett utökat mandat för 
kyrkomötet att besluta i de frågor som rörde kyrkans egna angelägenheter. Denna reform 
skulle därför skapa bättre framtida förutsättningar för de enskilda församlingarna att bli eko-
nomiskt mer bärkraftiga enheter samt att församlingarna i högre grad skulle vara Svenska 
kyrkan på orten. Skrivelsen hänvisar även till kyrkokommitténs tidigare utredningar Försam-
lingen i framtiden som presenterats ovan.176 Kyrkokommitténs yttrande om att en församlings 
storlek måste bestämmas utifrån hänsyn tagen till dess reella förutsättning att med befintliga 
resurser fullfölja sitt uppdrag som kyrka på orten och ha möjligheten att skapa en levande 
gudstjänstgemenskap fick gehör i skrivelsen till kyrkomötet.177 I skrivelsen betonades även att 
det var det territoriella församlingsbegreppet som utgjorde grundenheten för Svenska kyrkan 
även om de övriga två perspektiven, d.v.s det teologiska och det sociologiska församlingsbe-
greppet skulle tas i beaktande. Som vi sett ovan var det en aspekt som i högre grad markerar 
statens förväntan på församlingen som en kyrkokommun med kommunrättslig reglering än att 
det återspeglade Svenska kyrkan eller församlingarnas egna ställningstaganden. Det fanns 
således en diskrepans mellan statens förväntan på Svenska kyrkan och hennes egen självför-

                                                
175 Reg. Skr.1987:1, sid. 1 Stifts- och boställsnämndernas uppgifter 
176 SOU 1983:55; 1984:75; 1985:1; 1986:17. 
177 Reg. Skr. 1987:1, sid. 6 
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ståelse och självbeskrivning. Som vi kommer se nedan kom denna skillnad i förståelse av för-
samlingsbegreppen återkomma vid ett antal utredningar under den undersökta perioden. 
 I kapitlet om den dubbla ansvarslinjen framhålls Svenska kyrkans egenart då det betonades 
att den prästerliga ämbetsförvaltningen inte fick vare sig styras eller formas av de demokra-
tiska organen. Kommittén menade att detta var av stor vikt, eftersom prästens frihet att för-
kunna evangelium och förvalta sakramenten skulle vara en garant för den episkopala struktu-
ren, då prästens ämbetsutövning låg under biskopens och domkapitlets tillsyn. Med prästens 
ämbetsutövning menade kyrkokommittén gudstjänsten, undervisningen och evangelisationen 
vilket innebar att frågan om den dubbla ansvarslinjen även påverkade förståelsen av hur för-
samlingskompetensen skulle regleras och vem som skulle ha mandat att reglera dem.178  I 
skrivelsen förtydligades även att det var biskopen och domkapitlet som hade mandatet att, 
utifrån en ramlag, bestämma prästen ämbetsutövning. I förlängningen skulle detta komma att 
innebära en önskan om en kyrkorättslig reglering av gudstjänst- och församlingsverksamheten 
utifrån bestämningen av den prästerliga ämbetsutövningen. Prästens ämbetsutövning, försam-
lingsverksamheten, och den rättsliga regleringen av dessa två delar gick således hand i hand. 
Återigen drogs alltså paralleller mellan prästämbetet, som del i den dubbla ansvarslinjen, för-
samlingsverksamheten med fokus på gudstjänst, undervisning och evangelisation och den 
kyrkliga normgivningen. Detta ledde enligt Svenska kyrkans läronämnd till ett resonemang 
om prästämbetets särskilda ansvar, ett ansvar som tog sig uttryck utifrån den episkopala struk-
turen och vigningens liturgi med bön och handpåläggning. Enligt Läronämnden borgade detta 
för ämbetets särskilda ansvar över gudstjänstens delar, förkunnandet av ordet och förvaltandet 
av sakramenten.179 Även om inte Läronämnden direkt hänvisar till formuleringen i CA VII 
framkommer ändå vikten av denna bestämmelse genom resonemanget kring ämbetets särskil-
da ansvar. Läronämnden underströk även i sitt svar att gudstjänsten var och skulle även i 
framtiden vara församlingens centrum. Ett konstaterande som både kyrkokommittén och re-
geringens skrivelse tidigare markerat som en fundamental princip för Svenska kyrkan.180  
 Regeringens betoning av de tre delarna ämbetet, gudstjänsten och den episkopala ordning-
en, vittnar om att en kommande förändrad identitetsstruktur var i vardande, vilket även skulle 
komma att innebära en förändrad förståelse av församlingens verksamhet. En förändring som 
också kom att påverka relationen mellan Svenska kyrkan och staten, och som i sin tur även 
belyser perspektivet av Svenska kyrkan som en social kropp. Svenska kyrkan var en organisa-
tion i förändring vars förändringar till stora delar påverkades av från henne utomstående fak-
torer men som hon ändå är en del av. Regeringen gick nämligen emot kyrkokommitténs för-
slag, som presenterades i Församlingen i framtiden, om den innehållsliga betydelsen av be-
                                                
178 Reg. Skr. 1987:1, sid. 7 
179 KL 1987:5 bilaga 1 Ln1987:6, sid. 74 
180 KL 1987:5 bilaga 1 Ln1987:6, sid. 75; Reg.Skr1987:1 sid. 6-7; SOU 1983:55 sid. 51 
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greppet ”församlingens egna angelägenheter”. Kyrkokommittén hade gett förslag på att upp-
gifter som anskaffande, vård och ansvar för inre underhåll av församlingskyrkan skulle ligga 
på den enskilda församlingens ansvar. Regeringen föreslog istället att det skulle ligga på pas-
toratssamfälligheten, eftersom det skulle innebära att församlingarna fick lättnad i det tunga 
ekonomiska utgifterna. På så sätt skulle församlingen även stärkas i sitt ansvar för kyrkans 
gudstjänstliv, undervisning, diakoni och evangelisation samt att samverkan mellan närliggan-
de församlingar skulle stärkas.181 Staten gjorde härmed skillnad mellan det administrativa 
arbetet och församlingens verksamhet, en skillnad mellan det profana och det sakrala. I Läro-
nämndens yttrande över skrivelsen framhölls å ena sidan att i en evangelisk-luthersk kyrka 
kan olika ordningar råda fastän läran är en. Å andra sidan betonade Läronämnden att när en 
förändring som skulle påverka kyrkans organisation planeras bör denna utgå från noga över-
vägda teologiska grunder om församlingens och kyrkans väsen och identitet.182 Läronämn-
dens yttrande hade sin bakgrund i en önskan om att slå vakt om att Svenska kyrkans tro, be-
kännelse och lära skulle vara ram för de kommande organisatoriska förändringarna. De mena-
de även att det måste finnas en förståelse av situationen i Svenska kyrkan och hennes relation 
till det omgivande samhället eftersom kyrkan är en plats för gestaltandet av Guds handlande 
till människans frälsning.183  
 Läronämnden poängterade även vikten av att den dubbla ansvarslinjen beaktades och vita-
liserades utifrån tanken om det allmänna prästadömet. Speciellt viktigt var detta när de redo-
gjorde för Svenska kyrkan och hennes församlingar som ett tecken på Guds folk. Ett perspek-
tiv som även innebar att varje döpt kunde ses som en sten i det andliga husbygget av levande 
stenar där varje sten hade sin givna plats och funktion utifrån Guds kallelse.184 Läronämnden 
hänvisade i sitt yttrande till Martin Luthers skrift om koncilierna och kyrkan, där han tar upp 
kyrkans sju kännetecken – notae ecclesiae.185 Enligt Läronämnden visade dessa sju känne-
tecken att Svenska kyrkan inte enbart kunde ses som en institution i samhället utan att hon 
primärt måste förstås utifrån sin självförståelse och identitet som framkommer bland annat 
genom gudstjänsten, bönen, sakramenten, ordet och prästämbetet.186 Svenska kyrkan skulle 
genom sin verksamhet å ena sidan verka fullt ut i det samhälle hon var en del i å andra sidan 
skulle hon inte oreflekterat formas av detsamma eller likställas med andra organisationer.  
 

                                                
181 Reg. Skr. 1987:1, sid. 9-10 
182 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Augsburgska bekännelsen kap. VII Om kyrkan; Ef4:5; Läronämndens 
yttrande 1987:6, (KL1987:5 Bil. 1) 
183 KL 1987:5 bilaga 1 Ln 1987:6, sid. 72 
184 KL 1987:5 bilaga 1 Ln 1987:6, sid. 73; 1Pet 2:9, 4:10; Ef 2:20 
185 Ordet, dopet, nattvarden, bikten, ämbetet, bönen och korset. 
186 KL 1987:5 bilaga 1 Ln 1987:6, sid. 73-74;  
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Utifrån resonemanget ovan uppkommer återigen förståelsen av Svenska kyrkan som viktig 
del av det samhälle hon var satt att verka i dock utan att hon för den skull göra avkall på det 
som ändå var grunden till hennes självbeskrivning och identitetsstruktur.  Läronämndens ytt-
rande om dels gudstjänsten som församlingens centrum och dels prästämbetets relation till 
församlingens egna angelägenheter utifrån den dubbla ansvarslinjen betonade denna duallitet. 
Som vi sett ovan återkommer denna ståndpunkt vid ett flertal tillfällen och var även hos Läro-
nämnden en viktig markör för Svenska kyrkans episkopala struktur. Det innebar att hon var 
en episkopal kyrka där biskoparna och prästerna hade ett självständigt ansvar för kyrkans lära, 
förkunnelse och sakramentsförvaltning som i sin tur skulle ta sig uttryck genom gudstjänst, 
undervisning och evangelisation. 187 Svenska kyrkan, som en del av Kristi kyrka, har därför 
till uppgift att verka som ett sacramentum mundi. Genom sin funktion har hon till uppgift att i 
ord och handling förkunna evangelium.188 Som vi kunnat se menade kyrkokommittén att en 
församlings storlek skulle bestämmas utifrån dess förutsättning att fullfölja sitt uppdrag som 
kyrka på orten vilket även var relaterat till möjligheten att skapa en gudstjänstgemenskap.189 
Till detta hörde även frågan om den dubbla ansvarslinjen. I skrivelsen till kyrkomötet fram-
hölls, som vi sett ovan, att den prästerliga ämbetsförvaltningen vare sig fick styras eller for-
mas av de demokratiska organen. Prästens frihet att förkunna evangelium och förvalta sakra-
menten vara nämligen en garant för den episkopala strukturen.  Detta innebar i sin tur att frå-
gan om den dubbla ansvarslinjen även hade en påverkan på hur församlingens kompetens 
skulle regleras och vem som skulle ha mandat att reglera detta. I förlängningen innebar det en 
kyrkorättslig reglering av gudstjänst- och församlingsverksamheten utifrån bestämningen av 
den prästerliga ämbetsutövningen. Prästens ämbetsutövning och regleringen av församlingens 
verksamhet, den kyrkokommunala kompetensen, hörde alltså ihop.  
 Regeringens skrivelse var som vi sett ovan ett slags slutresultat av 1982 års kyrkokommit-
tés arbete men hade även till uppgift att utreda den ekonomiska och rättsliga situationen för 
Svenska kyrkan. Utgångspunkten för skrivelsen var därför 1982 års kyrkomötesreform som 
bland annat hade resulterat i ett ökat mandat för kyrkomötet att besluta i frågor som rörde 
Svenska kyrkans egna angelägenheter. Dessa angelägenheter rörde bland annat församlingens 
verksamhet men inkluderade även frågor som rörde hennes organisation och i förlängningen 
hennes identitet och självförståelse. Svenska kyrkans läronämnd hänvisade i sitt svar på skri-
velsen till Luther och notae ecclesiae – kyrkans kännetecken – och framhöll att Svenska kyr-
kan är en annan form av organisation jämfört med andra organisationer i det svenska samhäl-
let. Läronämnden menade i och med detta att Svenska kyrkan inte hade sin grund i något be-

                                                
187 KL 1987:5 bilaga 1 Ln 1987:6, sid. 75-76 
188 Se vidare Brodd 2005, sid. 248 
189 Reg. Skr. 1987:1, sid.6 



55 

slut fattat i demokratisk ordning utan hon måste istället förstås utifrån sin relation till och sitt 
ursprung i Kristus.  
 Som vi kunnat följa genom analysen ovan hade Svenska kyrkan uppgiften att verka i värl-
den och därför var hennes organisation till vissa delar även formad utifrån världens ordning. 
På så sätt skulle hon kunna verka i en viss tid och på en viss plats vilket innebär att Läro-
nämnden utgick från en förståelse av Svenska kyrkan som en Kristi kroppsanalogi. Som del 
av Kristi kyrka var hon även satt att genom sin verksamhet vara ett sacramentum mundi. In-
tressant i sammanhanget är att fyra av dessa kyrkans kännetecken; dopet, ordet, nattvarden 
och bikten, var delar som hörde till prästens ämbetsutövning i form av ordets förkunnande 
och sakramentens förvaltande. I sin tur relaterades ämbetsutövningen till Svenska kyrkans 
episkopala struktur, som vi såg ovan, fick den inte vare sig styras eller formas av de demokra-
tiska organen. En markering som vittnar om ett betonande av Svenska kyrkans egna rättsliga 
ställning och inte minst att Svenska kyrkans episkopala struktur var en del av hennes identi-
tetsstruktur och samtidigt en grund till hennes självförståelse. 
 Som vi skall se nedan var det inte bara församlingens verksamhet och dess relation till 
Svenska kyrkan som var under förändring. Även trossamfundet Svenska kyrkans organisation 
och hur hon skulle komma att betecknas i juridisk mening var en fråga som behövde klargöras 
innan det gick att utreda om den förändrade relationen mellan Svenska kyrkan och staten 
skulle bli verklighet. 

1.7 SOU 1992:9 Ekonomi och rätt i kyrkan 

Även i denna utredning utsågs hovrättspresidenten Carl Axel Petri av regeringen till särskild 
utredare med uppdrag att tillsammans med en grupp190 utreda den rådande ekonomiska och 
rättsliga situationen för Svenska kyrkan samt undersöka hur dessa aspekter kunde anpassas till 
den förändrade relationen mellan staten och Svenska kyrkan.  
 I inledningen betonades att Svenska kyrkan inte vidare lät sig föras in i den statliga verk-
samheten som en form av en offentligrättslig korporation, stiftelse eller förening. Hon var 
istället att betraktas som ett trossamfund med en speciell ställning och med speciella uppgifter 
i samhället.191 Vad som egentligen menades med dessa speciella uppgifter skrivs dock inte ut 
i klartext, men det framkommer genom texten att det rörde sig om de tidigare nämnda kyrko-
kommunala kompetenserna såsom, gudstjänst, undervisning, diakoni och evangelisation. Det 
framkommer även en förväntan från statens sida att den verksamhet församlingarna bedrev 
skulle vara öppen för alla som ville ta del av den. På så sätt stod Svenska kyrkans verksamhet 
                                                
190 I gruppen ingick departementsrådet Göran Göransson, generalsekreteraren Sören Ekström och som sekretera-
re förordnades rådmannen Anders Forsbäck. SOU 1992:9, sid. 1 
191 SOU 1992:9, sid. 16, 250 
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till förfogande för det omgivande samhället och dess medborgare. Men detta kan även förstås 
som att församlingarnas verksamhet inte skulle begränsas till att enbart vara till för sina med-
lemmar, utan även icke medlemmar skulle få ta del av hennes verksamhet. Utifrån detta per-
spektiv var det verkligen tal om att församlingen hade uppgift att förmedla evangeliet till alla. 
Det kan även förstås som ett kyrkligt uppdrag på statens mandat; Svenska kyrkan var genom 
sina församlingar och dess verksamhet ett objekt och en funktion för statens normgivning. 
 I och med den nya församlingslagen192 fastslogs även grundprincipen att ”församlingarna 
har det direkta ansvaret för församlingsverksamheten”.193 Detta skulle ses som ett uttryck från 
statens sida att stärka församlingarna som den grundläggande enheten för Svenska kyrkan.194 
Med församlingsverksamhet menades, som vi sett ovan, hennes ”gudstjänstliv och evangelisa-
tion, och allt som i övrigt har ett direkt samband med denna verksamhet”.195 En förutsättning 
för att Svenska kyrkans identitet, även efter en förändrad relation till staten, skulle bestå i 
framtiden var att församlingarna kvarstod som basenheter i den nya organisationen. Tack vare 
detta kunde den rikstäckande verksamheten tryggas och församlingarna skulle även i fortsätt-
ningen ses som en del av den världsvida kyrkan.196  
 Kompetensparagrafens syfte blev därför att ”klargöra de ändamål för vilka församlingen 
fick använda sina utdebiterade skattemedel” samt att markera syftet för församlingens kompe-
tens nämligen ”att möjliggöra och främja kyrkans gärning”. Vad denna gärning hade för bety-
delse för församlingen och vad församlingen närmare hade att möjliggöra och främja, precise-
ras till att omfatta, ”ordets förkunnande genom predikan, undervisning och själavård med där-
till knuten kärleksgärning.”197 Församlingslagens kompetensparagraf uppsatte således tydliga 
ecklesiologiska ramar för kyrkans verksamhet och omfattning då den klargjorde den ordning 
som grundlades redan i och med 1862 års kommunlagstiftning, nämligen att 

[f]örsamlingens kompetens begränsas också av att den får sköta ”sina” angelägenheter. Genom 
detta klargörs att församlingen inte får ägna sig åt sådant som den borgerliga kommunen eller 
landstingskommunen skall svara för enligt de för dem gällande författningarna.198 

Preciseringen av vad som menades med den kyrkokommunala verksamheten syftade till att 
klargöra att den var ”betingad av det kristna budskapet och åsyftar att ge en kristen omvård-
nad eller en kristen fostran.”199 Å ena sidan kan detta förstås som att den statliga utredningen 

                                                
192 Församlingslagen 1988:180 
193 Församlingslagen 1988:180 1 kap. §3 
194 SOU 1992:9, sid. 28, 38-39  
195 SOU 1992:9, sid. 39 
196 SOU 1992:9, sid. 60-61, 326 
197 Församlingslagen 1989 1 kap. §3 sid. 9-10 För vidare studium av betydelsen för församlingens kärleksgär-
ning se Håkan Lindström 2002 
198 Församlingslagen 1989 1 kap. §3 sid. 11 (min kurs.) 
199 Församlingslagen 1989 1 kap. §3 sid. 11 
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önskade ett bevarande av Svenska kyrkans identitet, dvs att hon inte skulle bedriva sådan 
verksamhet som inte primärt hörde till hennes uppdrag. Församlingens verksamhet skulle 
istället bygga på den grund som var hennes tro, lära och bekännelse. Å andra sidan handlade 
det även om att Svenska kyrkan skulle sköta sina uppgifter i relation till det omgivande sam-
hället och inte träda in på den borgerliga kommunens ansvarsområde.  
 För utredningens vidkommande var det naturligt att det i framtiden var Svenska kyrkans 
kyrkomöte som själv, utifrån sin lära och bekännelse och efter hörande med Läronämnden, 
skulle bestämma om sina egna angelägenheter, både avseende religiös och organisatorisk 
verksamhet. Som exempel räknade man upp regler om medlemskap, intagning och uteslut-
ning av medlemmar, former för religiösa verksamheter, samt frågor av ekonomisk art.200 
 Dessa frågor rörde i egentlig mening frågan om Svenska kyrkans rättsliga ställning gent-
emot staten och kan vid första anblicken te sig som en annan fråga än den gällande försam-
lingens kompetensområde och uppgiften att främja kyrkans gärning, hennes grundläggande 
uppgift. Därför torde den inte beröra det som är uppsatsens syfte och uppgift att besvara. 
Dock framkommer det i utredningen att frågan om Svenska kyrkans rättsliga ställning gent-
emot staten i allra högsta grad påverkar församlingens kompetensområde. Kyrkokommunerna 
var nämligen å ena sidan bundna av den statliga lagstiftningen och kunde inte fatta beslut rö-
rande verksamhet som gick utanför regleringen av den kyrkokommunala kompetensen. Å 
andra sidan menade utredarna att det var lagstiftarens uppgift att tillse att Svenska kyrkan 
kunde, utifrån sin bekännelse och tradition, verka som kyrka med hela landet som sitt arbets-
fält.201 Utifrån 1951 års religionsfrihetslag och regeringens normgivningskompetens framkom 
att Svenska kyrkan skulle förstås som ett trossamfund bland andra och att Svenska kyrkan var 
en andlig gemenskap som härrörde från de äldsta församlingarna.202 Därför var det av vikt att 
hennes tro och bekännelse låg till grund för bestämningen av hennes verksamhet och organi-
sation och skulle även komma till uttryck genom ”hennes förkunnelse, sakramentsförvaltning 
och annan församlingsvårdande verksamhet.”203  
 Eftersom Svenska kyrkans verksamhet sågs som en del av hennes identitet och även var en 
del av hennes organisation, menade utredningen, att verksamheten hörde till det man kunde 
kalla Svenska kyrkans frihet. Den föreslogs därför vara skild från statlig inblandning eftersom 
det ytterst handlade om huruvida Svenska kyrkan kunde fullgöra sitt evangelisatoriska och 
diakonala uppdrag.204 Den primära grunden för Svenska kyrkans identitet var alltså inte hen-
nes förhållande till den svenska staten utan låg snarare i om hon kunde fortsätta vara lojal mot 

                                                
200 SOU 1992:9, sid. 248, 263-264 
201 SOU 1992:9, sid. 251-252 
202 RF 1974 8 kap. §13 
203 SOU 1992:9, sid. 248, 266 
204 SOU 1992:9, sid. 266 
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sin bekännelse samt om hon kunde bevara sin egenart i kontinuitet med sin historiska förank-
ring från de första församlingarna.205 
 En möjlig väg att gå för att öka Svenska kyrkans relativa självständighet och självbestäm-
manderätt var därför att stärka kyrkomötets bestämmanderätt, vilket i sin tur skulle leda till att 
de konstitutionella banden mellan Svenska kyrkan och staten lossades en aning. Detta skulle 
även följa den då rådande principen i samhället, att kyrkliga och borgerliga angelägenheter i 
möjligaste mån skulle särskiljas. Till förslag på lösningen föreslogs att grundläggande be-
stämmelser om Svenska kyrkans organisation och verksamhet skulle meddelas av staten ut-
ifrån en ramlag. Detta skulle i sin tur innebära att staten uppställde en form av rambestämmel-
se inom vilken Svenska kyrkan sedan själv fick bestämma sin verksamhet utifrån givna pre-
misser. Hur denna ramlag skulle se ut ville utredarna däremot inte säga något om. Det skriver 
ändå att de tänker sig att denna ramlag skulle innehålla bestämmelser som t.ex. rörde grund-
dragen i organisationen, regler kring kyrkotillhörigheten och slutligen bestämmelser som 
handlade om Svenska kyrkan som ett trossamfund. Vidare menade de att det var inom denna 
del som ramlagen skulle innehålla regleringar för församlingarnas kyrkokommunala kompe-
tenser.206  
 Frågan om den dubbla ansvarslinjen kom således åter på tapeten och ännu en gång kom 
den att visa sig ha en stark påverkan på utredningen och uppfattningen av Svenska kyrkans 
identitet och församlingarnas kompetensområde. Det står nämligen att den enskilde prästen 
till stora delar hade ett självständigt och oberoende ansvar för de prästerliga uppgifterna så-
som sakramentsförvaltning, förkunnelse och själavård. Förvisso menade utredarna att prästen 
inte var helt självständig i sin ämbetsutövning, utan stod under biskopens och domkapitlets 
kontroll och myndighet samt att i fråga om gudstjänstens innehåll och gestaltning var prästen 
styrd av Svenska kyrkans bekännelse och handbokens ordning. Prästen var ändå självständig i 
den meningen att ämbetsutövningen inte låg under de demokratiska organens bestämman-
de.207  

Den dubbla ansvarslinjen är en grundläggande princip som under mycket lång tid präglat 
Svenska kyrkan. Denna ansvarsfördelning mellan präster och förtroendevalda utgör en omist-
lig del av Svenska kyrkans identitet. En kyrka som skall visa en total öppenhet mot landets hela 
befolkning och inte uppställer några krav på den enskilda medlemmens personliga tro och be-
kännelse måste, för att inte förlora sin andliga identitet, uppbäras av ett till kyrkans lära och 
bekännelse bundet läroämbete som ansvarar för gudstjänstliv, förkunnelse och undervisning i 
kyrkan. Kyrkans episkopala struktur är här av grundläggande betydelse.208 

                                                
205 SOU 1992:9, sid. 257-258, 266 
206 SOU 1992:9, sid. 271-272, 275, 339 
207 SOU 1992:9, sid. 325-328 
208 SOU 1992:9, sid 331 (min kurs.) 
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Utifrån citatet framkommer en identitetsbeskrivning av Svenska kyrkan som bland annat in-
nebar att hon är en bekännelsekyrka där bekännelsen inte förväntas bäras av varje enskild 
medlem, utan i stället komma till uttryck av organisationen Svenska kyrkan, hennes präster-
skap samt församlingarnas verksamhet. Det framkommer även i citatet att det fanns en dub-
beltydighet i tanken om församlingens ansvar och uppgift. Å ena sida finns inget bekännelse-
krav på den enskilde medlemmen och å andra sidan uttrycks tanken om den dubbla ansvars-
linjen. Det är således en modell som ger uttryck för att kyrkan och församlingen bärs upp av 
det allmänna prästadömet och att utifrån dopet äger varje medlem rätten och skyldigheten att 
värna kyrkans gemenskap. Samtidigt som varje medlem är en del i ett kollektiv som tillsam-
mans fungerar som vittne för den kristna tron.209  
 
Som vi sett genom analysen ovan innebär Svenska kyrkans väsen och identitet att hon inte 
kunde grupperas som vare sig en statlig eller kommunal organisation, hon kunde inte heller 
ses som en stiftelse eller förening, utan hon var enligt statens mening ett trossamfund till-
sammans med andra kyrkor och religiösa samfund. Dock menade utredarna att Svenska kyr-
kan genom sin långa historia med staten hade ett särskilt uppdrag i samhället. Förutsättningen 
för att hon även i framtiden, efter en relationsförändring med staten, skulle ha kvar sin identi-
tet var att församlingarna kvarstod som basenheter för Svenska kyrkan. Tack vare denna verk-
samhet kunde Svenska kyrkan säkerställa en rikstäckande närvaro. Detta innebar ett bekräfta-
de av kyrkokommitténs mening att församlingens verksamhet, med gudstjänsten i centrum, 
förenade henne, inte bara med övriga församlingar i Svenska kyrkan, utan även med den 
världsvida kyrkan eftersom gudstjänsten med ordets förkunnande och sakramentens förval-
tande var hela Kristi kyrkas angelägenhet.210 Församlingsverksamheten var därför inte bara att 
ses som en uppgift utan hade även att göra med hennes identitet och självförståelse.  
 Värt att notera är betonandet av församlingens verksamhet som funktion för Svenska kyr-
kans identitet och satte den enskilda församlingen som utlopp för Svenska kyrkans gemen-
skap med den världsvida kyrkan. En betoning som är intressant utifrån ett kyrkorättligt per-
spektiv, eftersom församlingen som kyrkokommun blev på så sätt även bärare av en identitet 
som saknade motsvarighet hos den borgerliga kommunen. Den huvudsakliga effekten av rela-
tionsförändringen skulle således vara att församlingarna övergick från att vara offentligrätts-
ligt reglerade till att i huvudsak vara privaträttsliga sammanslutningar. Dock skulle det inte 
ske någon förändring i betydelsen av den kyrkokommunala kompetensen som även i fortsätt-
ningen skulle komma att ange gränsen för församlingens verksamhet gentemot den borgerliga 
kommunkompetensen.  

                                                
209 Se vidare Brodd 2005, sid. 251; Ekstrand 2002, sid 87,89,91; 1 Pet 2:5-6,9 
210 SOU 1983:55 
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 Svenska kyrkans del i den världsvida kyrkan innebar även att det fanns ett holistiskt per-
spektiv på den enskilda församlingen och dess tillhörighet till Svenska kyrkan och Kristi kyr-
ka. Varje enskild församling hade ju till uppgift att vara kyrkan på orten, det lokala uttrycket 
för Kristi kyrka. Den enskilda församlingen tillhörde således en gemenskap med andra för-
samlingar, inte bara i Sverige och Svenska kyrkan utan över hela jorden. Hon var grundad i 
evangeliets förkunnande och sakramentens rätta förvaltande. Denna Guds- och kyrkogemen-
skap var av stor vikt eftersom om inte denna gemenskap fanns och kom till uttryck skulle det 
heller inte finnas någon, i egentlig mening, adekvat kyrklig representation eller närvaro på 
orten. Den primära grunden för Svenska kyrkans identitet och självbeskrivning var således 
inte hennes relation till staten utan hörde istället ihop med om hon kunde vara lojal mot sin 
bekännelse samt om hon kunde verka i kontinuitet med sin grund i de första församlingarna.  

1.8 Sammanfattning och resultat av kapitel 1 

Den undersökta perioden, år 1983-1992, präglades av arbete och planering för ett framtida 
utökande av Svenska kyrkans självständighet gentemot staten. Arbetet kom även att påverka 
frågan om församlingsstrukturen, både avseende en organisatorisk och en normgivningsmäs-
sig relativ självständighet. Svenska kyrkan tänktes i framtiden själv kunna, utifrån en ramlag, 
besluta om sina egna angelägenheter. Perioden innebar även ett visst mått av inkulturation, 
där samhällsorganisatoriska former och begrepp fördes in i Svenska kyrkan genom att förank-
ra dem teologiskt och ecklesiologiskt. Detta innebar i sin tur att även förståelsen av försam-
lingens verksamhet över tid kom att förändras och mer och mer förstås som ett uttryck för 
Svenska kyrkans självförståelse, utifrån att den var en tydlig del av hennes självbeskrivning. 
Det var alltså en förändringsprocess med mål att påbörja en revidering av Svenska kyrkans 
organisationsform utan att det skulle komma att påverka hennes identitet eller hennes rätt att 
själv besluta över sina inre angelägenheter. Processen innebar även en förändrad organisation 
dock med en kontinuitet i funktion, de kommande förändringarna fick inte äventyra Svenska 
kyrkans grundläggande karaktär av att vara en episkopal kyrka. Biskoparnas och prästernas 
självständiga ansvar för hennes lära, ordets förkunnande och förvaltande av sakramenten skul-
le säkerställas genom bestämmelsen om den dubbla ansvarslinjen. Det fanns följaktligen en 
uppdelning mellan de demokratiska organen och den prästerliga ämbetsförvaltningen.  
 Församlingens verksamhet, som ovan kommit att uttryckas som bärare av Svenska kyrkans 
identitet, var dock fortfarande i juridisk mening en skattebaserad kompetens. Det fanns dock 
en särskiljning mellan den borgerliga kommunens verksamhet och den kyrkokommunala 
verksamheten. Staten framhöll att församlingsverksamheten inte skulle eftersträva att vara 
kyrkliga varianter av den borgliga verksamheten. Istället skulle församlingens verksamhet 
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vara noga uttänkt och ha fokus på att utrusta och inspirera församlingsborna till att bli goda 
missionärer, med uppgift att vittna om den kristna tron. Att församlingens verksamhet var 
bärare av denna dualism skulle dock inte förstås som ett motsatsförhållande. Istället blev detta 
ett uttryck för Svenska kyrkan och församlingarna som en social kropp, en kropp som forma-
des av det samhälle och den tid hon var en del av utan att för den skull tappa sin identitet. 
Men detta var även en period som innehöll en förståelseförskjutning av vad som avsågs med 
”församlingen”. Från att tidigare betonat det territoriella församlingsbegreppet hade försam-
lingarna allt mer kommit att orientera sig mot en förening mellan det territoriella och det so-
ciologiska församlingsbegreppet. Denna förskjutning kom även att belysa betydelsen av 
Svenska kyrkans självförståelse av att vara en kyrka som, genom sina församlingar, bedrev 
rikstäckande och öppen verksamhet, vilket innebar ordets förkunnande genom predikan, un-
dervisning och själavård med därtill knuten kärleksgärning. Utifrån församlingens verksamhet 
framträdde Svenska kyrkan som ett sacramentum mundi.  
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2 Från kyrkokommunalt kompetensområde till församlingens grundläg-
gande uppgift 

Slutarbetet för den kyrka – statutredning som påbörjades redan år 1958 kom att bedrivas ut-
ifrån 1992 års kyrkolagskommitté, som hade till uppgift att utreda den statliga regleringen av 
Svenska kyrkans organisation och ekonomi. Det andra kapitlet behandlar tiden mellan denna 
kyrkoberedning och 1997 års utredning Staten och trossamfunden med 1997-1999 års kyrko-
mötens bemötande av utredningen. Det var en tid som på många sätt kom att påverka inte 
bara relationen mellan staten och Svenska kyrkan utan även Svenska kyrkan, hennes norm-
givning, organisationens utseende och inte minst hennes självförståelse. Resultatet av utred-
ningarna och det arbete som skedde i kyrkomötet och i riksdagen ledde så småningom fram 
till en ny kyrkoordning samt en förändrad relation mellan staten och Svenska kyrkan. 

Vi har ovan kunnat följa besluten kring den kyrkokommunala kompetensen från 1983 års 
utredning Församlingen i framtiden till 1992 års utredning om Ekonomi och rätt i kyrkan. En 
utveckling där förståelsen av församlingens verksamhet hade förändrats över tid och mer och 
mer kommit att kopplas samman med Svenska kyrkans identitet, hennes funktion och som ett 
uttryck för hennes självbeskrivning. De grundläggande principerna för församlingens verk-
samhet kom även att ändras under denna period. Från att tidigare bottnat i den kyrkokommu-
nala kompetensens reglering till att i högre grad ge uttryck för att församlingarna, som lokala 
organisationer, var den grundläggande enheten för Svenska kyrkan. Församlingsverksamheten 
förverkligade Svenska kyrkans uppdrag att förkunna ordet och förvalta sakramenten. Nedan 
skall vi följa de utredningar och skrivelser som ledde fram till definitionen av församlingens 
verksamhet som den grundläggande uppgiften så som den kommer till uttryck i KO. Till viss 
del innebar det även att kyrka – statutredningen nådde sitt telos, slutmålet, som efterfrågades 
genom 1983 års utrednings- och diskussionsbetänkande. 

2.1 SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor 

Den 18 maj 1992 fattades beslut om att ytterligare en särskild beredningsgrupp skulle tillkal-
las med uppgiften att återigen se över den statliga regleringen av Svenska kyrkans ställning, 
organisation och ekonomi samt utvärdera de organisatoriska reformer som genomförts på lo-
kal- och stiftsnivå inom Svenska kyrkan.211 Beredningsgruppen kom att kallas kyrkobered-
ningen.212 I utredningen redovisades förslag på bland annat en anpassning av kyrkolagens 

                                                
211 SOU 1993:46, sid. 6, 11, 59 
212 Deltagarna i kyrkoberedningen var: Carl Axel Petri Ordf, f.d. statsrådet Bertil Hansson (fp), riksdagsledamo-
ten Bengt Kindbom (c), kontraktsadjunkten Kenneth Landelius (nyd), riksdagsledamöterna Torgny Larsson (s) 
och Inger Lundberg (s), f.d. förbundsdirektören Carl-Eric Lundgren (s), kontraktsprosten Christina Odenberg 
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bestämmelser om kyrkokommuner till 1991 års kommunallag gällande de borgerliga kommu-
nerna. Den nya kommunallagen (1991:900) hade ersatt 1977 års dito utifrån det nya behovet 
av en mindre politisk detaljstyrning, till att istället baseras på mål- och ramstyrning. Det ställ-
des även, med den nya kommunallagen, ökade krav på rationalisering och effektivisering av 
den kommunala verksamheten och organisationen.213 Utredningens huvudsakliga förslag var 
att, i historisk efterföljd, föra över den största delen av den nya kommunallagens bestämmel-
ser för de borgerliga kommunerna till att gälla för kyrkokommunerna.214 En uppgift för kyr-
koberedningen var dock att överväga om och i så fall i vilken omfattning som regleringen av 
de kyrkliga kommunerna också i fortsättningen skulle anslutas till kommunallagens regler för 
de borgerliga kommunerna.215 Frågan om statens rättsliga reglering av Svenska kyrkans orga-
nisation var en till många delar komplex fråga, bland annat för att det inte stod helt klart vad 
Svenska kyrkan ville kring den rättsliga regleringen. Det var dock tydligt utifrån tidigare ut-
redningar att om staten även i fortsättningen skulle reglera Svenska kyrkans organisation och 
hennes yttre förhållanden, var hon även i fortsättningen att betrakta som en statskyrka även 
om kyrkoberedningen tydliggjorde att denna reglering  

skulle ske med vetskapen om att på några punkter måste hänsyn tas till kyrkans uppgift och na-
tur som skiljer sig mot den borgerliga kommunens dito.216  

I samband med 1991 års kyrkomöte behandlades frågan om det kommande förslaget till ny 
kyrkolag och dess anpassning till kommunallagen. Första kyrkolagsutskottet ansåg att re-
gleringen av Svenska kyrkans organisation på lokalplanet var av kommunrättslig natur. Där-
för var det av väsentlig vikt att den kyrkliga lagstiftningen även anpassades efter den borger-
liga kommunallagen. Men utskottet betonade även vikten av att en anpassning skulle ske med 
utgångspunkt från att Svenska kyrkan var ett evangelisk-lutherskt trossamfund och att an-
passningen därför skulle ske med hänsyn till den på lokalplanet rådande kyrkokommunala 
strukturen.217 Kyrkoberedningen fann det naturligt att därför ta hänsyn till vad 1991 års kyr-
komöte anfört i frågan och de menade att,  

                                                                                                                                                   
(m), samt riksdagsledamöterna Eva Zetterberg (v), Jan Erik Ågren (kds) och Göran Åstrand (m). Sakkunniga 
biskopen Per-Olov Ahrén, förbundsdirektören Sven Arnström, generalsekreteraren Sören Ekström och expedi-
tionschefen Ingvar Paulsson och till sekreterare hovrättsassessorn Lars Friedner. 
213 SOU 1993:46 sid. 63 
214 Sedan 1862 års kommunreform med uppdelningen mellan kyrkliga och borgerliga kommuner har det rått en 
överenskommelse mellan lagstiftningen för de två kommuntyperna. Vilket har inneburit att när en större revision 
har skett av lagstiftningen för den borgerliga kommunen har detta följts av en översyn av församlingslagstift-
ningen. SOU 1993:46, sid. 67 
215 SOU 1993:46, sid. 60 
216 SOU 1993:46, sid. 6, 11, jmf SOU 1992:9, sid. 336-338 
217 SOU 1993:46, sid. 68; 1KL1991:9. Se vidare sid 8 denna uppsats samt Leino 2012 s 16-18, 91 och Brodd 
2005 sid. 261   
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[f]örsamlingarna måste ges möjligheter att fullgöra det som utifrån Svenska kyrkan som evan-
gelisk-lutherskt trossamfund hör till församlingens uppgifter och de skall inte åläggas uppgifter 
som är främmande för Svenska kyrkan som trossamfund. Därtill skall församlingarna kunna 
fullgöra sina uppgifter i enlighet med kyrkans tro, bekännelse och lära.218  

I citatet betonas att Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund men det blev dock 
tydligt att Svenska kyrkan fortsatt var att i det närmaste betraktas som ett rättsobjekt för sta-
tens normgivning, och inte helt och fullt ett eget rättssubjekt trots 1982 års kyrkomötesreform. 
De två delarna markerade nämligen å ena sidan hennes självbeskrivning, evangelisk-luthersk 
och å andra sidan statens förståelse av hennes väsen och identitet som trossamfund. Detta in-
nebar en begränsning för statens normgivning eftersom staten inte kunde fatta beslut om or-
ganisatoriska förändringar om de gick emot kyrkans identitet eller var oförenliga med hennes 
tro, bekännelse och lära. Kyrkoberedningen var även medveten om att det fanns svårigheter 
när det gällde att fastställa församlingens kompetens, speciellt på det diakonala området. 
Främst gällde detta gränsdragningen mellan vad som skulle anses vara borgerlig och kyrklig 
kompetens. Men det fanns även tveksamheter utifrån att församlingen var en kyrkokommun 
och vad som utifrån detta perspektiv gavs församlingarna rätt att använda den kyrkokommu-
nala skatten till.219 Det ansågs emellertid nödvändigt att församlingens angelägenheter åter-
gavs på en sådan detaljerad nivå i kyrkolagen att de kunde urskiljas när sedan de kyrkokom-
munala organens befogenheter angavs, samt att det tydligt markerades att församlingarna ut-
gjorde grunden i den kyrkliga organisationen.220 Som vi ser i citatet ovan betonades ånyo 
samspelet mellan den verksamhet församlingen bedrev, som skulle vara församlingens ange-
lägenheter, och församlingens identitet som kyrka på orten med den verkande funktionen av 
att förkunna ordet och förvalta sakramenten. Bestämmelserna kring församlingens verksamhet 
var även av avgörande vikt eftersom de inte bara utgjorde en funktion i och för det omgivande 
samhället utan även utifrån sin uppgift att ange den kyrkliga organisationen. Den enskilde 
församlingen skulle följaktligen inte bara ses som en kanal eller ett redskap för Guds nåd utan 
var genom sin verksamhet i sig själv ett Kristi verk.221 Det rörde sig alltså om en förståelse av 
församlingen i funktion av Kristi kroppsanalogi och i trohet till hennes tro, bekännelse och 
lära. 

 Resultatet av detta resonemang kommer till uttryck genom en av de nyheter som före-
slogs till en ny KL, nämligen att, i bestämmelsen om församlingens befogenheter i KL 1992 
11 kap. 1 §, lägga till meningen, att en församling själv eller i samverkan med andra försam-
lingar ”[skulle] ha hand om sådana angelägenheter som har anknytning till församlingens eller 

                                                
218 SOU 1993:46, sid. 69 (min kurs) 
219 SOU 1993:46, sid. 70 
220 SOU 1993:46, sid. 86 
221 Se vidare Brodd 1992b, sid. 114; Ekstrand 2002, sid. 88-89 
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de berörda församlingarnas område eller till deras medlemmar”.222 En formulering som till 
stora delar sammanfaller med den tidigare formuleringen från Församlingsstyrelselagen som 
formulerade församlingens uppgift till att ansvara för ”kristen verksamhet bland barn, unga, 
äldre, sjuka och andra”.223  

Ett annat tillägg till KL, en ny § 2, hämtades från den nya kommunallagen och handlade 
om att ”[e]n församling ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat”.224 Med tillägget önskade kommittén förtydliga att det inte fick finnas någon 
form av ”inkomstfördelande verksamhet”, d.v.s. verksamhet som innebar att de mindre be-
medlade församlingsmedlemmarna inte kunde ta del av verksamheten.225 Intressant i sam-
manhanget är att detta tillägg även blir en parallell till den demokratiska princip som Skaber-
sjös församling uttrycker i sitt remissvar till SOU 1984:75  

[k]yrkan konstitueras av vad Gud gör genom nådemedlen och en levande församlingsgemen-
skap är en följd av nådemedlens verkan på människor. Basen, identiteten, ansvaret ligger i för-
samlingen – runt församlingskyrkan och vad som sker i den: förkunnelsen och sakramentsför-
valtningen. Denna gemenskap är djupt demokratisk, ty inför Gud är alla lika.226  

Att all verksamhet skulle vara tillgänglig för alla markerade även förståelsen av att Svenska 
kyrkan var till för alla och att alla bjöds in att ta del av de gåvor hon har att ge till världen 
oberoende av den enskildes ekonomiska förutsättningar. Svenska kyrkan skulle således inte 
enbart förstås som rikstäckande utan även som en öppen kyrka. Ett begrepp som senare kom 
att skrivas in som en bestämning av Svenska kyrkans i Lagen om Svenska kyrkan. 

Även lokaliseringsprincipen fick stor uppmärksamhet, vilket i förlängningen innebar att 
det som inom Svenska kyrkans organisation gick under benämningen territorialprincipen åter 
hamnade i fokus, och kom att indirekt ställas mot det sociologiska församlingsbegreppet. Vid 
detta skede handlade det om att i allt högre grad knyta an till församlingens uppgift att ansva-
ra för det geografiska området samt alla medlemmar som befann sig inom denna geografiska 
yta. I kyrkolagen kom detta till uttryck genom lydelsen att församlingen hade att främja ”sina 
angelägenheter”. Dock önskade kyrkoberedningen att lokaliseringsprincipen i högre grad 
skulle förtydligas genom tillägg i lagtexten så att anknytningsmomentet framhävdes ytterliga-
re samtidigt som den var medveten om att denna princip försvårade för församlingarna att 

                                                
222 SOU 1992:46, sid. 17 
223 LFS 1961:436, §2 b.; SOU 1981:6, sid. 17 §2 p.2,  bilaga.1 kap3.3.1. sid.217 Det skrivs vidare i utredningen 
från 1981 att det skulle finnas en viss flexibilitet i utformningen av den kyrkokommunala kompetensen eftersom 
framtiden kunde komma att visa att det behövdes tillägg eller förändring av församlingens verksamhet. Dock 
skulle den kyrkokommunala verksamheten vara betingad av innehållet i det kristna budskapet. En precisering av 
utredarna om den kyrkokommunala kompetensen kommer att återkomma senare i uppsatsen när församlingens 
verksamhet från kyrkan sida börjar bli formulerad som den grundläggande uppgiften.  
224 SOU 1993:46, sid. 18 
225 SOU 1993:46, sid. 82 
226 SOU 1984:75, sid.58 
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utöva internationell diakoni eller kunna bidra till internationell hjälpverksamhet.227 Även om 
det fanns vissa möjligheter för en församling att ge bidrag till såväl verksamhet på stifts- och 
riksplanet som till internationell hjälpverksamhet. Framgår det av beredningen att det inte 
hörde till kyrkolagens eller lokaliseringsprincipens huvudsakliga mening att församlingens 
medel skulle gå till annat än det som rörde medlemmarna och som kunde anses kunna stödja 
deras intresse. Kommittén menar samtidigt att frågan inte var avslutad eller helt klarlagd.228  

Detta ställningstagande för en markerad lokaliseringsprincip gick, som vi sett ovan, mot 
det ställningstagande som 1983 års kyrkoutredningen presenterade. Där framhölls att missio-
nen inte enbart gällde det vardagliga livet och i det närliggande samhället utan stor vikt skulle 
även läggas på såväl internationell mission som internationell diakoni tillsammans med evan-
gelisation, för att understryka de sammanhang som den lokala församlingen var innesluten i. 
Den enskilda församlingen sattes då i sammanhang med både trossamfundet Svenska kyrkan 
och den internationella kyrkan, Kristi världsvida kyrka. Tanken om den enskilda församlingen 
som kyrkan på orten, som hade till uppgift att vara en ekumenisk bas för såväl nationellt som 
internationellt arbete framträdde tydligare i 1983 års utredning än i 1993 års kyrkoberedning. 
En orsak till de förändrade reglerna kan ha sin grund i 1990 års kyrkomöte. Det hade nämli-
gen inkommit en motion samt en hemställan från första kyrkolagsutskottet om att utifrån det 
speciella diakonala ansvar som Svenska kyrkan hade för hjälpsökande utanför Sveriges grän-
ser så behövde frågan om lokaliseringsprincipen ses över eftersom den i dåvarande form fun-
gerade som en kompetensbegränsare. Första kyrkolagsutskottet menade nämligen att behovet 
för församlingarna att kunna medverka ekonomiskt till olika biståndsprojekt torde väga tyngre 
än det motiv som låg bakom lokaliseringsprincipen.  

Vid 1992 års kyrkomöte inkom Läronämnden med ett yttrande där nämnden i stort sett 
ställde sig bakom första kyrkolagsutskottets hemställan då det betonade att uppgiften och kal-
lelsen att vittna om den kristna tron, att hjälpa människor i nöd samt att arbeta för en rättvisare 
värld ”upphör inte vid församlingsgränserna”.229 Ställningstagandet delades dock inte av vare 
sig kyrkoberedningen eller staten, vilket återigen belyser problematiken kring att Svenska 
kyrkan snarare var ett objekt för den statliga normgivningen än ett i egentlig mening eget 
rättssubjekt. Kyrkoberedningen konstaterade förvisso att de inte såg några hinder mot att för-
samlingarna i framtiden använde kollektmedel till stöd för internationell diakoni eller hjälp-
verksamhet såsom Lutherhjälpen eller Svenska kyrkans mission. De gick dock inte så långt att 
de stödde Läronämndens eller första kyrkolagsutskottets skrivelser om förändrade regler kring 
lokaliseringsprincipen. I stället önskade de en utökad granskning av innebörden kring en för-

                                                
227 SOU 1993:46, sid. 87-88, jmf  SOU 1983:55 
228 SOU 1983:55, sid. 58 
229 SOU 1993:46, sid 89-91; Ln1992:2 
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ändring av denna princip innan det skulle kunna komma på tal med ytterligare överväganden i 
frågan.230  
 Regeringen å sin sida förtydligade sin mening i frågan utifrån den kyrkokommunala struk-
turen och kompetensen. De menade att lokaliseringsprincipen angav grunden för församling-
ens verksamhet som ett lokalt förankrat intresse, antingen i förhållande till sitt geografiska 
område eller till sina medlemmar. De menade att ”den speciella kyrkokommunala strukturen 
motiverade den detaljerade regleringen av församlingsangelägenheterna”.231  
 Diskussionen om huruvida församlingen har rätt att verka för internationella hjälpinsatser 
och internationell diakoni vittnar om att det fanns en spänning mellan å ena sidan församling-
ens förståelse av sin identitet och sitt uppdrag och å andra sidan statens förståelse av försam-
lingen som en kyrkokommun med en av lag given kompetens. Något som även berör frågan 
om kyrkorättens funktion, grund och mandat. Kyrkorättens funktion är, som vi sett ovan, inte 
bara att rättsligt reglera partikularkyrkan. Den har även, utifrån sin uppgift att utgöra rättsliga 
regleringar baserade på Guds uppenbarelse, uppdraget att vara en länk mellan kyrkor och har 
på så sätt en ekumenisk funktion. Genom sin ramar och rättsliga regleringar ska den även tyd-
liggöra kyrkans uppdrag. Ett perspektiv som inte helt fick komma till en rejäl verklighet ut-
ifrån hanteringen av den internationella diakonin och hjälpinsatserna.  
 
I utredningen som presenterats ovan finns det framförallt två punkter som är av speciellt in-
tresse utifrån denna uppsats syfte. Den första punkten handlar om att utredningen tar sin ut-
gångspunkt i den förändrade situationen utifrån 1991 års kommunallag som skulle innehålla 
mindre politisk detaljstyrning och istället fokusera på en ökad mål- och ramstyrning. En för-
ändring som vi ska se nedan kom att påverka förändringsprocessen för Svenska kyrkans rätts-
liga reglering och på så sätt även församlingens verksamhet. Den nya styrningen kom nämli-
gen att allt mer bli en ramstyrning utifrån en kommande ramlag. Den tänkta målstyrningen 
kom dock att få en utpräglad teologisk innebörd eftersom den skulle komma att påverka ut-
formningen av församlingens grundläggande uppgift utifrån ett kyrkorättsligt perspektiv. 
 För det andra gäller det lokaliseringsprincipen. En princip som både gick emot tidigare 
utredningars tanke om församlingens möjlighet att medverka i internationell diakoni och 
hjälpverksamhet och Svenska kyrkans identitet som en del av den världsvida kyrkan. Det kan 
ur ett kyrkorättsligt perspektiv även problematiseras eftersom det förde med sig en problema-
tik för Svenska kyrkan att vara lojal mot sin egen uppfattning om sin identitet och kallelse. 
Hennes uppdrag att verka för en bättre och rättvisare värld och att genom ord och handling 
förmedla evangeliet upphörde nämligen inte vid den enskilda församlingsgränsen. Denna frå-

                                                
230 SOU 1993:46, sid 92-93 
231 Reg. Prop. 1994/95:129, sid. 51,  



68 

ga var dock inte på något sätt färdigutredd utan kom att utredas vidare vid senare tillfällen, 
vilket vi kommer att följa nedan.  
 Det rättsteologiska och kyrkorättsliga perspektivet kom även bli grund för vidare utred-
ningsarbete som sedan resulterade i en utredning och en skrivelse till kyrkomötet. Två frågor 
präglade den kommande perioden; Hur skulle Svenska kyrkans rättsliga ställning förstås i 
relation till hennes verksamhet och hur skulle Svenska kyrkan förstås som eget rättssubjekt i 
framtiden? 

2.2 SOU 1994:42 Staten och trossamfunden 

Lite mer än ett år efter att den nya kyrkolagen trätt i kraft avsåg den svenska staten göra en 
översyn av relationen till Svenska kyrkan, som del av den fortsatta utredningen om den kom-
mande relationsförändringen. Utredningen bar namnet Staten och trossamfunden och direkti-
ven för utredningen var bland annat att överväga och lägga fram förslag på ny lag om Svenska 
kyrkan. Utredningen var även att ses som ett slutbetänkande av kyrkoberedningens arbete.232 I 
utredningen behandlades bland annat problematiken kring frågan om Svenska kyrkan som ett 
eget rättssubjekt. Vid denna tid var, som vi sett prov på ovan, nämligen trossamfundet Svens-
ka kyrkan snarare att förstås som ett rättsobjekt än ett egentligt rättssubjekt. Församlingarna, 
genom sin egenskap som kyrkokommuner, utgjorde egna objekt med viss egen normgivning 
medan övriga delar av Svenska kyrkan såsom domkapitel och kyrkomötet var en del av rätts-
objekt under staten. Kommittén föreslog därför att hela Svenska kyrkan skulle bli ett eget 
rättssubjekt vilket skulle innebära att hon i framtiden skulle äga en högre grad av frihet gent-
emot staten. Det skulle även stärka Svenska kyrkan som trossamfund. I sin tur skulle denna 
förändring även betona en holistisk förståelse av församlingarna som Svenska kyrkan på or-
ten, vilket även var bidragande till att Svenska kyrkan kunde sägas bedrev en rikstäckande 
verksamhet. Detta skulle i sin tur visa på ett tydligare samband mellan församlingarna och 
trossamfundet Svenska kyrkan.233 
 Användandet av begreppet eller rättsbeteckningen ”trossamfund” blev en avgörande faktor 
för hur debatten om Svenska kyrkan i framtiden fördes eftersom hon utifrån denna beteckning 
inte var bestämd av vare sig tillhörigheten till staten eller sina medlemmars tro, utan vilade på 
och grundades i sin evangelisk-lutherska bekännelse och tillhörighet till Kristus.234  

                                                
232 Utredningen rör primärt inte frågan för denna uppsats. Dock rör den Svenska kyrkans framtida organisation 
och hennes relation till staten vilket innebär att den påverkar frågan om församlingens verksamhet, dess kompe-
tens, och därför är den en viktig pusselbit till förståelsen av den grundläggande uppgiftens uppkomst. 
233 SOU 1994:42, sid 47-49 
234 Persenius 1996, sid. 24 
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 I utredningen uppställdes ett antal paragrafer som på ett eller annat sätt skulle reglera 
Svenska kyrkan som trossamfund även efter en förändrad relation med staten.235 Utredningen 
är ett viktigt bidrag till denna uppsats eftersom det är i och med den som relationen mellan 
församlingarna och trossamfundet Svenska kyrkan aktualiserar en bestämning av försam-
lingsverksamheten. 

2.3 Regeringens skrivelse till kyrkomötet (Reg. Skr.1995:1) samt kyrkomötets bemötan-
de av denna skrivelse 

Som 1982 års kyrkomötesreform föreskrev skulle staten inhämta kyrkomötets yttrande i frå-
gor som rörde kyrkolagen och Svenska kyrkans organisation innan beslut fattades i riksda-
gen.236 Därför kom kyrkoberedningens förslag om ny lag för Svenska kyrkan att behandlas på 
1995 års kyrkomöte. I regeringens skrivelse till kyrkomötet betonas vikten av en förändrad 
relation med staten så att Svenska kyrkan fick möjlighet att bli mer lik de övriga trossamfun-
den i Sverige. Dock framhöll regeringen att även om det skedde en relationsändring så be-
hövdes en lagstiftning med uppgift att tillse ett bevarande av Svenska kyrkan som en öppen, 
demokratisk och rikstäckande folkkyrka. 

Även vid ändrade relationer mellan staten och den Svenska kyrkan behövs det en viss begrän-
sad lagstiftning. De huvudsakliga skälen för detta är att staten bör medverka till att Svenska 
kyrkans identitet och karaktär bibehålls även i fortsättningen. Den skall således vara ett evan-
gelisk-lutherskt trossamfund med episkopal struktur och en öppen folkkyrka, rikstäckande och 
demokratiskt uppbyggd. Staten måste därför ställa krav på Svenska kyrkan i dessa avseenden 
och dessa krav måste komma till klart uttryck.237 

Som vi kan utläsa av citatet tog staten själv på sig ansvaret att för framtiden säkerställa att 
Svenska kyrkan kunde fortsätta bedriva sin verksamhet, samt även att hon bevarade sin själv-
förståelse som evangelisk-luthersk. I skrivelsen framkommer att det rådde en ”i det närmaste 
total enighet om att Svenska kyrkan ska vara en öppen, demokratisk och rikstäckande folk-
kyrka” och att det fanns ”stöd för att denna grundläggande syn på Svenska kyrkans identitet 
är av mycket stor principiell betydelse”.238  I det fjärde kapitlet, Den rättsliga regleringen, 
föreslog regeringen att ”Svenska kyrkan bör själv få reglera sina angelägenheter inom ramen 
för en lag. […] Församlingarnas kommunstatus upphör.”239 Svenska kyrkans centralstyrelse 
betonade i sitt remissvar vikten av att Svenska kyrkan i framtiden skulle framträda som ett 
eget rättssubjekt, samtidigt som församlingarnas situation som eget självstyre skulle bevaras. 

                                                
235 SOU 1994:42, § 1 sid 25 
236 RF 1974 övergångsbestämmelser p.9; 2KL1995:1, sid.7 
237 Reg. Skr. 1995:1, sid. 22 (min kurs.) 
238 Reg. Skr. 1995:1, sid. 11 
239 Reg. Skr. 1995:1, sid. 14 
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Centralstyrelsen poängterade att det skulle vara ett självstyre som inte hade sin grund i dess 
kommunstatus utan snarare i den kyrkliga socknen.240  
 Svea hovrätt, Justitiekanslern och Kammarrätten i Stockholm menade däremot att det fanns 
en risk och en fara med förslaget att ge Svenska kyrkan en egen normgivning som skulle vila 
på regeringsformen. Svenska kyrkan var ett trossamfund och skulle på så sätt förstås som lik-
ställt med de övriga trossamfunden i Sverige utifrån 1951 års religionsfrihetslag. De riktade 
därför kritik mot förslaget att hon skulle bli ett eget rättssubjekt eftersom församlingarna då 
skulle förlora stora delar av sitt självbestämmande. I förlängningen skulle detta kunna leda till 
en mer uttalad central styrning inom Svenska kyrkan.241 Regeringen föreslog därför att det i 
en lag skulle finnas föreskrifter om Svenska kyrkans grundläggande organisation. Ett förslag 
som kom att blev verklighet genom Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591).  
 Den tilltänkta lagen skulle bland annat ange församlingarnas och stiftens ansvar för den 
lokala respektive den regionala verksamheten samt att kyrkomötet skulle fungera som före-
trädare för helheten, trossamfundet Svenska kyrkan. Regeringen betonade i sin tur att det lo-
kala självstyret var en garant för den lokala demokratin och att det i historiskt hänseende varit 
en självklarhet att det var den lokala församlingen med kyrkolokalen i centrum som markera-
de den enskilda församlingen. Detta var en av Svenska kyrkans viktigaste tillgångar eftersom 
ett engagemang förutsatte att man lokalt hade möjligheten att besluta kring den verksamhet 
som skulle bedrivas i församlingen.242  
 Som vi sett ovan förde regeringen, utifrån sitt resonemang om dels det lokala engagemang-
et och dels den lokala församlingen med kyrkobyggnaden i centrum, samman det territoriella 
och det sociologiska församlingsbegreppet. Staten betonade även den holistiska förståelsen av 
relationen mellan de enskilda församlingarna och stiften och stiften och den nationella nivån. 
Svenska kyrkan var en kyrka som var uppdelade i ett antal stift som i sin tur var uppdelade i 
ett antal församlingar. Även om församlingarna var tänkta att i viss mån vara självstyrande 
och självständiga var de inte autonoma utan varje församling var en del av helheten Svenska 
kyrkan. För bevarandet av detta holistiska perspektiv fanns biskoparna som genom sitt upp-
drag skulle bära Svenska kyrkans episkopala struktur och natur.243  
 Församlings- och pastoratsförbundet framhöll i sitt yttrande över skrivelsen att det inte 
primärt var församlingarnas ställning som kyrkliga kommuner som var det viktiga, utan sna-
rare betydelsen av ett bevarande av kommunstatusen. Den skulle nämligen garantera en de-
mokratiskt förankrad självstyrelse som i förlängningen innebar att församlingen hade rätten 

                                                
240 Reg. Skr. 1995:1, sid. 14 
241 Reg. Skr. 1995:1, sid. 14-16 
242 Reg. Skr. 1995:1, sid 16-18 
243 Se vidare SOU 1984:75; SOU 1985:1; Reg. Skr.1987:1 och Reg. Skr. 1995:1 
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att själv besluta i frågor som rörde de inre angelägenheterna.244 Utifrån den folkkyrkosyn som 
förbundet företrädde låg det på den enskilda församlingen att tillse att alla medlemmar som 
bodde inom församlingens gränser hade möjlighet att ta del av verksamheten och kyrkorum-
met. De betonade även vikten av att den dubbla ansvarslinjen kom till uttryck i den tänkta 
ramlagen eftersom detta var en väsentlig del av Svenska kyrkans identitet.245 Regeringens 
förslag till kyrkomötet var dock att församlingarna, efter en förändrad relation mellan Svens-
ka kyrkan och staten, inte skulle fortsätta vara kommuner utan, istället formas efter andra 
rättsliga ramar.246 Som vi sett prov på ovan, närde Svenska kyrkan en starkare önskan om att 
församlingarna skulle behålla sin kommunstatus än vad staten själv gjorde. Vad detta egentli-
gen berodde på ska vi se nedan.  

Kyrkomötets behandling av regeringens skrivelse 1995:1 skedde i första hand genom andra 
kyrkolagsutskottets genomgång. Utskottet menade att den avgörande frågan för Svenska kyr-
kan i framtiden var om hon hade möjlighet att, efter en relationsförändring, bevara sin identi-
tet utifrån hennes tro, bekännelse och lära. Att hon, utifrån sin grund som folkkyrka och nå-
demedelssamfund, kunde överräcka evangelium, i ord och handling, till hela svenska folket. 
Det var även av vikt att hon skulle bereda rum för alla, såväl den sökande och tvivlande som 
den trosvissa.247  

Som vi sett ovan handlade Svenska kyrkans identitet om att hon skulle vara en bekännelse-
kyrka som inte vilade på den enskilda människans tro eller bekännelse. I stället var det för-
samlingens verksamhet och prästens ämbetsutövning som vittnade om församlingens, och i 
förlängningen Svenska kyrkans, grund i Kristus. Svenska kyrkan, som folkkyrka, skulle där-
för vara av inklusiv karaktär och inte begränsa sin verksamhet endast till medlemmar, utan 
nåden skulle hon förmedla till alla och envar. Kristus och hans ord skulle likaså vara tillgäng-
lig för alla, oberoende av medlemskap i Svenska kyrkan.248 Som vi ser var det en återkom-
mande tanke att det är församlingarna genom sin verksamhet som upprätthåll Svenska kyrkan 
som rikstäckande och öppen. Det var således en självbeskrivning som mer och mer kom att 
aktualiseras som en identitetsstruktur. 

Det förelåg även ett förslag från regeringen att normgivningskompetensen för Svenska 
kyrkan inte skulle delegeras från riksdagen utan från regeringsformen. Detta skulle medföra 
att Svenska kyrkan fick en tydligare självständighet gentemot staten samt att hennes organisa-
toriska uppbyggnad skulle säkras genom en översyn av lagen om Svenska kyrkan. Flera in-
stanser under kyrkomötet betonade vikten av att den kommande lagen skulle utgöra ett konsti-

                                                
244 Reg. Skr. 1995:1, sid. 19 
245 Reg. Skr. 1995:1, sid. 21 
246 Reg. Skr. 1995:1, sid 36 
247 2KL 1995:1, sid 23 
248 Se vidare Ekstrand 2002, sid 79, 87 
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tutionellt skydd för bevarande av Svenska kyrkans identitet. Lagen skulle vidare innehålla 
tydliga bestämmelser om kompetensfördelningen mellan Svenska kyrkans lokala, regionala 
och nationella nivåer.249 Kyrkolagsutskottet önskade även att den kommande lagen skulle 
vara förankrad i regeringsformen, eftersom det skulle klarlägga den rättsliga kompetensen och 
därigenom även ge en bevarad stadga åt Svenska kyrkans organisation.250 Utskottets önskan 
vittnar om att det fanns en ovisshet om Svenska kyrkans framtida organisation och det finns 
även en viss kritik och osäkerhet om den egna organisationens förmåga att styra Svenska kyr-
kan efter en relationsförändring. En ovisshet och kritik som inte riktigt ville släppa taget utan 
återkom vid olika tillfällen som vi ska se nedan. 
 Det fanns även en uttalad önskan om ”en mycket tydlig precisering”251 i lagen om Svenska 
kyrkan för de uppgifter, kompetenser, som tillkom varje kyrklig nivå. Vidare ansågs att det 
måste tydligt framkomma att Svenska kyrkan var det övergripande och sammanhållande be-
greppet men att den kom till uttryck genom olika nivåer; den lokala, regionala och nationella 
nivån. Detta för att stävja de tendenser som framkommit genom olika motioner till kyrkomö-
tet som kyrkolagsutskottet menade hade ett kongregationalistiskt synsätt. Det fanns nämligen 
en risk att detta synsätt skulle komma att kunna skada Svenska kyrkans självförståelse som en 
episkopal kyrka. Med anledning av detta efterfrågade kyrkolagsu tskottet en tydlig precisering 
av den uppgift som varje nivå skulle fullgöra. En precisering som inte bara skulle rada upp 
olika uppgifter som den lokala organisationen hade att fullgöra utan även skulle markera för-
samlingars ställning i Svenska kyrkan. 

Församlingarna är kyrkans grundläggande enheter, primärt därför att det är där evangelium 
förkunnas och sakramenten förvaltas. Församlingarna är pastoralt sett förenade i stift, i vilka 
biskopar och domkapitel har ett särskilt ansvar för lära, tillsyn och enhet medan stiftsstyrel-
serna har uppgiften att främja församlingslivets utveckling.252 

Ännu en gång betonades vikten av att församlingarna befästes som den grundläggande enhe-
ten inom Svenska kyrkan med ansvar att fullgöra kyrkans uppgift i det lokala sammanhanget. 
Genom församlingens verksamhet, att förkunna evangeliet och förvalta sakramenten, marke-
rades Kristi närvaro i ord och handling i just de sammanhang som församlingen verkade. För-
samlingens verksamhet gjorde alltså bokstavligen att Kristus inkarnerades i en bestämd tid 
och på en bestämd plats. Dock låg församlingens verksamhet under biskopens tillsyn, den 
episkopala strukturen skulle på så sätt värna Svenska kyrkans ordning och lära. 
 Även Läronämnden inkom med ett yttrande till regeringens skrivelse där det betonades att 
Svenska kyrkans identitet bestämdes av hennes självförståelse. Hennes identitet grundade sig 
                                                
249 2KL 1995:1, sid 24; Ekumenikutskottets yttrande 1995:2y; Organisationsutskottets yttrande1995:1y 
250 2KL 1995:1, sid 24-25 
251 2KL 1995:1, sid 28 
252 2KL 1995:1, sid 28 Vilket även betonades Organisationsutskottets yttrande 1995:1y (min kurs.) 
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nämligen dels i benämningen av henne som ett evangelisk-lutherskt trossamfund men även 
utifrån hennes relation till andra kyrkor och till samhället i stort. Därför menade Läronämn-
den, i likhet med andra kyrkolagsutskottet, att det var av yttersta vikt med en precisering av de 
uppgifter som varje kyrklig nivå hade att ansvara för.253  
 Återigen ser vi hur det holistiska perspektivet av Svenska kyrkans tredelade enhet betona-
des. Svenska kyrkan var alltså en helhet och enhet men kom till uttryck i tre funktioner; lokal-
, stift- och nationell nivå, där varje del hade en given uppgift och roll utifrån ett givet uppdrag 
och mandat. Funktion och identitet hörde således ihop. På så sätt kunde Svenska kyrkan full-
göra sin uppgift på varje plats och i varje tid genom de olika församlingarna eller stiften. Lä-
ronämnden skulle även ännu en gång återkomma till detta resonemang redan ett år senare när 
de inkom med ytterligare två yttranden till kyrkomötet angående regeringens skrivelse och de 
fortsatta diskussionerna i kyrkomötet. I det ena yttrandet markerade Läronämnden sitt ställ-
ningstagande gentemot de olika församlingsbegreppen där den menade att grundläggande för 
att Svenska kyrkan skulle fortsätta vara en folkkyrka och ett nådemedelssamfund var att hon 
fortsatte verka utifrån det territoriella församlingsbegreppet. Denna funktion säkerställde 
nämligen att alla inom församlingens gränser fick del av ordet och sakramenten. 

Territorialförsamlingsprincipen syftar till att människor lokalt skall ha tillgång till ord och sak-
rament och därmed vara delaktiga i ett sammanhang, där de kan växa och utvecklas som män-
niskor och kristna. Denna territoriella princip är en grundläggande del av vår kyrkas tradition 
och självförståelse.254 

Som vi ser i citatet skulle territorialprincipen koppla ihop församlingen med det samhälle hon 
var satt att verka i och på så sätt även skapa en gemenskap i bygden. Territorialprincipen 
framträdde återigen som en omistlig del av Svenska kyrkans tradition och var en tydlig mar-
kör för hennes självförståelse. Ändock framkommer de sociologiska och teologiska försam-
lingsbegreppen genom betonandet av sammanhang och gemenskap. Som vi sett ovan på ett 
flertal ställen i uppsatsen så uttrycks det territoriella församlingsbegreppet som en central del 
av Svenska kyrkans självförståelse medan man i sak ändå lyfter upp det sociologiska och det 
teologiska. Det fanns således ett samband mellan de tre och i många fall sammanfördes de tre 
till ett.  

I sitt andra yttrande tydliggjorde Läronämnden sin uppfattning kring innebörden av hur 
varje församling, utifrån Svenska kyrkan lära, skulle kunna fullgöra sina uppgifter att vara 
den lokala kyrkan på orten eftersom 

[f]örsamlingen som kyrkans grundläggande enhet är principiellt motiverad. Detta måste få ge-
nomslag i det kyrkliga regelsystemet. Läromässigt avgörande är att församlingen får reella 

                                                
253 Läronämndens yttrande 1995:17 (bilaga 3 till 2KL 1995:1).  
254 Läronämndens yttrande 1996:4 
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möjligheter att ta sitt ansvar när det gäller gudstjänstliv, undervisning, diakoni och evangelisa-
tion.255 

Läronämnden tolkade det som tidigare hade benämnts som en kyrkokommunal kompetens 
som en läromässig fråga om församlingens och i slutändan även Svenska kyrkans uppdrag 
och funktion. Församlingens verksamhet i Läronämndens två yttranden framstod som prakti-
ker som i sin tur skulle vara normgivande för den organisationsform församlingen i framtiden 
skulle komma att få. Utifrån Läronämndens första yttrande om vikten av territorialprincipen 
framkommer en förståelse av församlingens uppgift som ett sacramentum mundi, då försam-
lingen skulle tillse att människorna lokalt skulle ha tillgång till ord och sakrament256 och 
samtidigt möjliggöra för skapandet av en gemenskap, dvs att församlingsborna skulle bli del-
aktiga i ett sammanhang257. 
 Första kyrkolagsutskottet gav vid samma tillfälle två betänkanden i frågan om församling-
ens uppgift och identitet.258 Den ena behandlade återigen frågan om den lokala strukturen där 
utskottet konstaterar att det även för framtiden måste finnas ekonomiskt och organisatoriskt 
bärkraftiga enheter på lokalplanet, vilket skulle utgöras av församlingarna. Dessa var nämli-
gen avgörande förutsättningar för att trossamfundet Svenska kyrkan skulle kunna fortsätta att 
fullgöra sin uppgift att vara en kyrka för, geografiskt sett, hela Sverige. I denna uppgift har 
därför församlingarna och deras verksamhet en avgörande roll eftersom församlingen har be-
tydelsen av att vara den lokala manifestationen av Svenska kyrkan.259  
 Det andra betänkandet fokuserade primärt på diakonins ställning i organisationen men be-
rörde utifrån detta perspektiv även betydelsen av den kyrkokommunala kompetensen. Be-
stämmelsen av kompetensens omfattning och innehåll skulle förstås som en form av rambe-
stämmelse för vad utdebiterade skattemedel lagligen fick användas till. Den skulle således 
inte förstås som en form av innehållsbestämmelse för vad församlingen som en kyrkokom-
mun lagligen var skyldig att ägna sig åt. Däremot utifrån den förändrade relationen mellan 
Svenska kyrkan och staten, skulle församlingarna i framtiden inte vara kommuner utan egna 
rättssubjekt, egna lokala organisationer, inom Svenska kyrkan. Detta skulle i sin tur innebära 
att det blev aktuellt med en tydligare bestämning av diakonin, vilket i högre grad skulle ge 
uttryck för att det var en del av ”kyrkans grundläggande identitet och oumbärlig för försam-
lingen.”260  

                                                
255 Läronämndens yttrande 1996:6 (min kurs) 
256 Läronämndens yttrande 1996:4 
257 Läronämndens yttrande 1996:4 
258 1KL 1996:2 och 1KL 1996:7 
259 1KL 1996:2, sid 2 
260 1KL 1996:7, sid 1 
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 I detta fall var det speciellt diakonin som berördes men det ger ändå en fingervisning om 
den diskussion som fanns i kyrkomötet avseende vikten av att det genom en lag fastslogs att 
församlingarnas verksamhet var grundfundamenten för Svenska kyrkans självförståelse.  
 
Som vi sett ovan var regeringens skrivelse till kyrkomötet och kyrkomötets bemötande av 
denna skrivelse till stora delar inriktad på den kyrkorättsliga regleringen av Svenska kyrkans 
framtida organisation. Förslagen i skrivelsen var därför tänkta att stärka Svenska kyrkans 
självständighet och normgivningsrätt. Bland annat handlade det om att Svenska kyrkan i 
framtiden skulle vara ett eget rättssubjekt samtidigt som församlingarna också förblev egna 
rättssubjekt med ett eget självstyre. Det lokala självstyret var av avgörande betydelse eftersom 
det skulle säkerställa att församlingarna, även efter en förändrad relation med staten, skulle 
garanteras rätt att själva bestämma om sina angelägenheter. Det lokala självstyret sågs även 
som ett uttryck för den lokala demokratin. Detta sågs även som en grundförutsättning för att 
det lokalt skulle finnas ett engagemang både för den egna församlingen men även för Svenska 
kyrkan nationellt och den världsvida kyrkan. Det betonades även att församlingar inte skulle 
förstås som autonoma delar ute i landet utan att varje församling tillhörde ett stift som i sin tur 
var en del av Svenska kyrkan. Detta för att motverka ett kongregationalistiskt synsätt och 
samtidigt säkerställa Svenska kyrkans identitetsstruktur som en episkopal kyrka. 
 Utifrån förslaget om församlingens lokala självstyre och hennes tillhörighet till Svenska 
kyrkan och med utgångspunkt i den episkopala strukturen menade Läronämnden att hennes 
verksamhet började få en förändrad betydelse. Den hade gått från att historiskt varit en kom-
munal kompetens som reglerades av skattelagar till att mer och mer ikläda sig funktionen att 
vara en samling praktiker som gav uttryck för Svenska kyrkans väsen och identitet. Genom 
dess utövande förverkligades nämligen församlingens identitet som Svenska kyrkans grund-
läggande organ och uppfyllde samtidigt Svenska kyrkans uppgift att vara ett nådemedelssam-
fund med uppgift att i ord och handling vara ett sakrament för världen.261  
 Diakonin kom i detta sammanhang att uppmärksammas och gavs, tillsammans med guds-
tjänsten, betydelsen av att vara grundläggande identitetsbärare som vidare var oumbärlig för 
församlingen och Svenska kyrkan. Diakonin, i sin egenskap som tjänande och utifrån ett in-
ternationellt perspektiv, förstods som ett särskilt uttryck för församlingen, med sin tillhörighet 
till den världsvida kyrkan och Svenska kyrkan som en lem av Kristi kropp. Genom diakonin 
synliggjordes församlingen utifrån Kristi kroppsanalogin, med uppgift att tjäna människorna 
utifrån vård och omtanke. 

                                                
261 För närmare studium av praktiker se vidare Ideström 2009, sid 60-63 
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2.4 Regeringens prop. 1995/96:80 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan 

Allt sedan mitten av 1950-talet hade frågan om ändrade relationer mellan staten och Svenska 
kyrkan övervägts och överlagts av ett antal statliga utredningar. Den 9 april 1992 tillkallade 
chefen för Civildepartementet en kyrkoberedning för att fortsätta arbetet kring relationsänd-
ringen. Kyrkoberedningen fick uppgiften att se över nuvarande organisation och lägga fram 
förslag till den fortsatta hanteringen av frågan om den rättsliga relationen mellan staten och 
Svenska kyrkan. Kyrkoberedningen redovisade under våren 1994 sitt slutbetänkande Staten 
och trossamfunden.262 Resultatet av beredningens arbete låg sedan till grund för regeringens 
skrivelse till 1995 års kyrkomöte som vi sett ovan. Regeringen lade fram sin proposition till 
riksdagen 5 oktober 1995. 
 Enligt kyrkoberedningen fanns det en i det närmaste total enighet, i såväl riksdag som i 
kyrkomötet, att Svenska kyrkan även för framtiden skulle vara en öppen, demokratisk och 
rikstäckande folkkyrka.263 
 I regeringens förståelse av Svenska kyrkan som en folkkyrka låg även uppgiften att genom 
sina församlingar erbjuda rikstäckande verksamhet där ingen del i landet fick ställas utanför 
Svenska kyrkans liv eller vara undandragen hennes verksamhet.264 För att detta skulle kunna 
fungera i praktiken menade kyrkoberedningen att det måste finnas en bärkraftig och väl fun-
gerande organisation till stöd. En organisation där församlingarna utgjorde grunden för verk-
samheten, vilket i sin tur skulle innebära att de måste erhålla en ”betydande självständig ställ-
ning”. Detta kunde endast bli verklighet om såväl Svenska kyrkan som helhet som de enskilda 
församlingarna blev självständiga rättssubjekt, även om det skulle innebära att församlingarna 
förlorade sin kommunstatus.265 Kyrkoberedningen föreslog därför att det infördes ett nytt 14:e 
kapitel i RF 1974, i vilken det skulle finnas en särskild lag om Svenska kyrkan där det skulle 
framgå att Svenska kyrkan ägde egen normgivningsmakt. Förslaget mötte, som vi sett ovan, 
kritik från såväl Justitiekanslern, Svea hovrätt som Kammarrätten i Stockholm. Centralstyrel-
sen var ändock positiv till förslaget och menade att det var viktigt att Svenska kyrkan fram-
trädde som ett eget rättssubjekt utan att det för den skull innebar ett hot mot församlingarnas 
dito. Regeringen stödde inte kyrkoberedningens förslag utan ville istället stärka och säkra 
Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad genom en kommande ramlag. Regeringen me-
nade att den föreslagna ordningen med en av riksdagen bestämd lag, skulle ge ramar för lokalt 
självstyre och innebära att  

                                                
262 SOU 1994:42 
263 I detta sammanhang nämns dock inget om att hon ska vara episkopal. 
264 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 10  
265 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 11  
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[d]en starka känsla med vilken den egna församlingens kyrka och verksamhet omfattas på 
många håll framstår under dagens förhållanden också som den i många hänseenden viktigaste 
av Svenska kyrkans tillgångar. Under alla förhållanden är ett engagemang av detta slag en 
oundgänglig grund för att kyrkan i det långa loppet skall kunna vidmakthålla en livskraftig 
verksamhet.266 

Utöver förslaget om en lag om Svenska kyrkan föreslog regeringen att regleringen av Svenska 
kyrkans och övriga trossamfunds normgivning skulle skrivas in i regeringsformens 8 kap. § 6. 
På så sätt skulle en ny grundlagsbestämmelse ges utrymme att betrakta Svenska kyrkan och 
hennes församlingar som självständiga rättssubjekt. En grundläggande punkt för att skriva in 
bestämmelsen om Svenska kyrkan och övriga trossamfund i grundlagen var enligt regeringen 
att det skulle säkerställa att 

[f]örslaget rymmer en betydande garanti för att lagregler om Svenska kyrkan och övriga tros-
samfund inte skall utsättas för återkommande ändringar på ett sätt som rubbar stabiliteten i de 
rättsliga förutsättningar under vilken samfundet verkar.267 

Majoriteten av remissinstanser var positiva till förslaget om en ny lag om Svenska kyrkan 
där även ett flertal instanser önskade en reglering av de olika nivåernas roller och skyldigheter 
inom Svenska kyrkan.268 En annan aspekt på detta gavs genom kyrkoberedningens och senare 
även regeringens förslag om en särskild lag för Svenska kyrkan. En lag som enligt förslaget 
skulle ge yttre ramar för bestämmelser om både Svenska kyrkans identitet och karaktär och 
hennes organisatoriska uppbyggnad och verksamhet. I sitt remissyttrande menade Svenska 
kyrkans församlings- och pastoratsförbund, att eftersom Svenska kyrkan hade uppdraget att 
vara en rikstäckande folkkyrka med ansvar att svara för att befolkningen hade möjlighet att 
söka sig till ett kyrkorum med dess verksamhet, så måste församlingarna även garanteras ett 
system med uppbyggd självstyrelse.269  

I sin motivering till propositionen redogjorde regeringen för förslagen där de menade att de 
huvudsakliga skälen för en lagstiftning om Svenska kyrkan handlade om att staten ”bör med-
verka till att Svenska kyrkans identitet och karaktär bibehålls även i fortsättningen”.270  
 I sin sammanfattning av arbetet med den framtida relationen mellan staten och trossamfun-
den beskriver kyrkoberedningen grunden för de förslag som de presenterat. De skriver bland 
annat att den 

kyrkliga verksamheten har under århundradenas lopp haft en stor betydelse för den svenska 
samhällsutvecklingen. Samhället har starkt påverkats av kristendomen. Vi anser att det från 

                                                
266 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 17 
267 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 19 
268 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 21  
269 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 22  
270 Reg. Prop. 1995/96:80, sid. 23  
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statens utgångspunkt också idag finns skäl att vara positiva till religiös verksamhet bl.a. med 
hänsyn till dess betydelsefulla sociala funktion.271 

Statens uttryckta välvilja till den kyrkliga verksamheten utifrån dess bidragande sociala funk-
tion till det goda samhället, har som vi sett ovan, återkommit vid ett par tillfällen. Det fram-
kommer genom citatet att staten ansåg att Svenska kyrkan genom församlingarnas verksamhet 
även för framtiden hade att tjäna inte bara kyrkan och hennes medlemmar utan även det om-
kringliggande samhället med främst diakonin och undervisningen utifrån hennes betydelse i 
samhällsutvecklingen. Utifrån citatet framkommer en bild och förståelse av en i det närmaste 
tjänsteinriktad folkkyrka som genom sin verksamhet hade att tjäna hela samhället. Försam-
lingens verksamhet skulle således inte bara vara till för de aktiva utan den skulle även vara 
öppen och till för alla som efterfrågade den. En hållning som kom att påverka statens framtida 
förväntan och som kom att uttryckas i rambestämmelsen om Svenska kyrkan.272 Vad som 
framkommer genom citat och får stöd på andra ställen i propsitionen är en form av dubbelrik-
tad social-kropp. En förståelse av kyrkan som presenterats tidigare där kyrkan formas utifrån 
det omgivande samhället för att på så sätt kunna verka i den tid och plats hon är satt i. Å andra 
sidan framkommer förståelse av att det omgivande samhället har under århundradets lopp 
kommit att påverkas och till viss del formas av kristendomen och kyrkans närvaro.  
 Detta, tillsynes positiva, förhållningssätt till församlingarnas verksamhet och dess påver-
kan på det svenska samhället delades dock inte av alla. Det fanns nämligen även ett ifrågasät-
tande av att staten genom en lag skulle reglera sådant som i egentlig mening hörde till Svens-
ka kyrkans egna angelägenheter, hennes verksamhet och den lokala organisationen. Frågan 
gav upphov till ett antal motioner där båda sidor pekade på komplexiteten när staten specifikt 
reglerade Svenska kyrkan bland andra trossamfund. Bland annat handlade en motion om att 
statskyrkosystemet skulle fortgå, om än möjligen med förändrat utseende eftersom Svenska 
kyrkan i praktiken blev föremål för en relativt omfattande särlagstiftning. Vidare, menar mo-
tionären, att frågor som hade med Svenska kyrkans tro och inre liv skulle regleras inomkyrk-
ligt och inte avgöras från statens sida.273  
 I en annan motion angavs den historiskt goda relationen mellan Svenska kyrkan och staten 
som ett föredöme för framtiden. Motionären menade att det var i statens intresse att tillse att 
Svenska kyrkan även efter den ändrade relationen kunde verka som ”en öppen folkkyrka i alla 
delar av vårt land med ett levande församlingsliv såväl i landsbygden som i städerna”.274 Frå-
gan om den framtida relationen mellan Svenska kyrkan och staten behandlas även av Konsti-
                                                
271 Reg. Prop. 1995/96:80, Bilaga 1 
272 Se vidare Ekstrand 2002, sid 101; Lagen (1998:1951) om Svenska kyrkan §2 
273 1995/96:KU12 motion 1995/96K6 Lars Leijonborg m.fl. sid.197 (Konstitutionsutskottets betänkande 
1995/96:KU12 Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan) 
274 1995/96:KU12 motion 1995/96K1 Carl Bildt m.fl. sid.198 (min kurs.) Ett påpekande som även finns med i 
Kommittédirektiv Dir1995:162. 
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tutionsutskottet, som skrev i sitt betänkande att det i den kommande lagen om Svenska kyrkan 
behövdes en precisering av de uppgifter och den grundläggande kompetens som tillkom de 
olika kyrkliga nivåerna.275  

Läronämnden menade i sin ur att Svenska kyrkans bekännelse var en omistlig del i frågan 
om en framtida reglering av Svenska kyrkans organisationsstruktur. När det därför uttrycks att 
församlingen har till uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och 
mission så svarar detta mot hennes lära och bekännelse.276  

Den ovanstående redogörelsen av kyrkoberedningens och regeringens förslag för Svenska 
kyrkans förändrade organisatoriska utseende synliggjorde på ett tydligt sätt förhållandet mel-
lan å ena sidan församlingens verksamhet, den historiska kyrkokommunala kompetensen, och 
å andra sidan församlingen som ett eget rättssubjekt med skyldigheter och rättigheter. Dessa 
två frågor behövdes dock ses som en gemensam fråga för att församlingen skulle kunna vara 
det lokala uttrycket för Svenska kyrkan på orten.  
 
Som vi kunnat se ovan, fanns det enligt kyrkoberedningen en enighet kring Svenska kyrkans 
framtida organisatoriska form. Hon skulle vara en öppen, demokratisk, rikstäckande folkkyr-
ka, tre delar som tillsammans med den episkopala strukturen mer och mer började framträda 
som en form av identitetsstruktur för den kommande organisationsförändringen. Dock förut-
satte detta att det samtidigt fanns en grundläggande och bärkraftig organisation som garant för 
att Svenska kyrkan inte blev något annat än vad hon var tänkt att vara. Som vi sett ovan i in-
ledningen bar organisationen även en del av identiteten och därför var det viktigt att Svenska 
kyrkan själv kunde forma den organisation som hennes tro och bekännelse lade grund för. 
Läronämnden betonade återigen vikten av att det var församlingen som var den primära enhe-
ten och det lokala uttrycket för Svenska kyrkan. Detta utifrån sin funktion som platsen för 
evangeliets förkunnande och sakramentens förvaltande. Dock, menade Läronämnden, att 
funktion och identitet gick hand i hand. Grunden för församlingens status var således av funk-
tionell karaktär samtidigt som det var del i en självbeskrivning av Svenska kyrkans framtida 
organisation. Församlingen tänktes nämligen ha en central och grundläggande funktion och 
identitet utifrån att det var i församlingen som Svenska kyrkan framträdde som ett sacramen-
tum mundi.  
 Regeringen gick på Läronämndens linje när de i sin proposition skrev, att församlingen 
skulle vara det grundläggande och bärkraftiga stöd som behövdes för att Svenska kyrkan skul-
le ha den starka organisation hon för framtiden behövde. Därför var församlingen en grund-
bult för att Svenska kyrkan var och skulle förbli en folkkyrka i framtiden. Dock innebar det 

                                                
275 1995/96:KU12  
276 Läronämndens yttrande 1995:17; Prop. 1997/98:116 bilaga3:1 sid 168. 
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att Svenska kyrkan och församlingarna skulle bli självständiga rättssubjekt även om det också 
innebar att församlingarna förlorade sin kommunstatus. Grundbulten för kyrkoberedningens 
slutsatser om Svenska kyrkans förändrade organisation och den framtida funktionen som eget 
rättssubjekt, var återigen församlingens verksamhet. Dock framhölls i sammanhanget inte 
enbart den kyrkliga betydelsen av förändringen utan även det stora värde den haft för den 
svenska samhällsutvecklingen.  
 Två år senare lade regeringen fram ytterligare en proposition till riksdagen samt att den 
skickade en skrivelse till Svenska kyrkans kyrkomöte, där det framställdes ett antal definitio-
ner som skulle komma att ligga till grund för förståelsen av Svenska kyrkans framtida organi-
sation.  

2.5 Regeringens proposition (Reg.Prop. 1997/98:116) och Regeringens skrivelse 
(Reg.Skr. 1997:2) 

Ingen enskild fråga lär i den svenska historien varit under utredning i lika stor omfattning som 
frågan om de förändrade relationerna mellan staten och Svenska kyrkan.277 Frågan hade på 
olika sätt varit aktuell ända sedan 1863 års kyrkomötesreform. Cirka 130 år senare lade reger-
ingen fram en proposition utifrån frågan om graden av Svenska kyrkans fri- och självständig-
het efter relationsförändringen som skulle träda i kraft 1 januari 2000 .  

I lagen om Svenska kyrkan preciseras kyrkans grundläggande identitet för att denna skall vara 
oförändrad över relationsändringen. Den i lagen gjorda preciseringen stämmer överens med 
kyrkans syn på sig själv.278 

Formuleringen om att den i lagen om Svenska kyrkan uppställda preciseringen av hennes or-
ganisation var i överensstämmande med hennes egen självförståelse låg även till grund för 
förståelsen av den framtida kyrkliga organisationen. Regeringen gav därför förslag på ett antal 
definitioner som de menade var av avgörande betydelse för att den framtida relationsföränd-
ringen skulle komma att ske med relativt små förändringar för Svenska kyrkan. Av dessa de-
finitioner är det intressant att stanna till vid sex stycken som tillsammans bildade en form av 
grundsyn på Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad.  

I den första definitionen klargörs att Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk och framträder 
genom sina församlingar och stift. Från statens sida var det även viktigt att för framtiden be-
fästa ramar för definitionen av Svenska kyrkans natur och identitet för att hon skulle ”behålla 
sin grundläggande karaktär.” 279  Att detta formuleras i den första definitionen får ses som en 

                                                
277 Reg. Prop. 1997:98:116, sid. 17 
278 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 1 
279 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 38,40  
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viktig markering av att församlingen hade en avgörande betydelse för organisationen Svenska 
kyrkan. En roll som genom historien betonats av såväl staten som av Svenska kyrkan själv.  

Den andra definitionen betonade Svenska kyrkans identitet och väsen utifrån att hon skulle 
vara en öppen folkkyrka, som utifrån en demokratisk ordning och kyrkans ämbete, skulle be-
driva en rikstäckande verksamhet. Denna definitions formulering markerar att Svenska kyr-
kan i första hand skulle verka utifrån det teologiska och det territoriella församlingsbegrep-
pet.280 Hela Sverige skulle även fortsättningsvis äga samma möjlighet till att få ta del av 
Svenska kyrkans verksamhet eftersom hon var ett nådemedelssamfund.281 Ett ställningstagan-
de som tidigare framkommit genom statens omformulering av betydelsen trossamfund. För 
som vi sett ovan definierades trossamfund tidigare som en sammanslutning, men ändrades till 
att betona att det var en gemenskap. Innebörden av denna förändring hade att göra med att ett 
trossamfund var en gemenskap av människor som utifrån medlemmarnas tro slutit sig sam-
man, med avsikten att bedriva religiös verksamhet. Svenska kyrkan skulle följaktligen verka 
på Kristi uppdrag som ett nådemedelssamfund, att komma samman för att fira gudstjänst och 
uträcka sakramenten till människorna.282  

Propositionens betoning av såväl Svenska kyrkans lokala som regionala organisation är av 
stor vikt för förståelsen av hennes identitet. För sättet en kyrka valt att organiserar sig på och 
verksamhet hon bedriver får även praktisk betydelse utifrån hennes relation med det omgi-
vande samhället. Genom de historiska utredningarna har det framkommit, att Svenska kyr-
kans organisation är en del av hennes synbarhet. Den har därför även till uppgift att möjliggö-
ra kyrkans verksamhet, men även vara ett uttryck för hennes egen uppfattning om sin egen 
identitet. Således är det ett uttryck för hennes självbeskrivning, som i sin tur bottnar i hennes 
självförståelse. Frågan om territorialprincipen kom även att kopplas samman med Svenska 
kyrkans identitet när regeringen menade denna princip var av avgörande vikt för att Svenska 
kyrkan skulle kunna bevara sin identitet även efter en relationsförändring.283 

Definition tre behandlade Svenska kyrkans demokratiska organisation och betonade att det 
var av stor vikt att hon hade både en sammanhållande struktur och en väl utvecklad demokra-
tisk form. Anledningen till den demokratiska formen sades vara, att hon skulle finna sin orga-
nisation från det samhälle hon var satt att verka i, alltså en förståelse av Svenska kyrkan som 
en social kropp som påverkades och formades av rådande situation och hennes uppdrag. Den 
demokratiska formen menades nämligen kunna säkerställas genom Svenska kyrkans egna 

                                                
280 Se ovan kap. 1.1-1.4, 1.6. 
281 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 40 
282 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 19, 40, 42; Se vidare kapitlen 1.2, 1.3, 1.6 samt 2.3 ovan. 
283 Reg. Prop. 1997/98:116, sid 49-50 
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organ. Dock skulle den även finnas med i den kommande ramlagen med motiveringen att den 
på så sätt skulle få en tidlös karaktär.284  

I definition fyra klargörs att församlingen är den lokala enheten inom Svenska kyrkan ut-
ifrån den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diako-
ni och mission. Detta är förövrigt första gången som begreppet användes av staten i kyrka-
statutredningen även om det tidigare klargjorts definitionens innehåll och betydelse.285  
 Läronämnden yrkade på en tydligare precisering av vad som menas med den grundläggan-
de uppgiften samt att den framförde en önskan om att det i en kommande lag skulle betonas 
att församlingarna och stiften var pastorala områden, till skillnad från den nationella nivån 
som inte var det. Vidare framhöll Läronämnden att det var av betydande vikt att det i en 
kommande lag var tydligt att församlingen, även efter en relationsförändring mellan staten 
och Svenska kyrkan, var den grundläggande enheten för Svenska kyrkan. Församlingen var 
det territoriella område där en gudstjänstgemenskap skapades omkring ordets förkunnande 
och sakramentens förvaltande, Läronämnden gör här en tydlig koppling mellan formuleringen 
i CA VII och territorialprincipen. Detta innebar i sin tur att Svenska kyrkans bekännelse skulle 
vara grund för Svenska kyrkans organisatoriska uppbyggnad där bestämningen av försam-
lingens grundläggande uppgift, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 
och mission, var det primära uttrycket för kyrkans bekännelse.286  Läronämnden återknöt i sitt 
yttrande till den tidigare utredningen Församlingen i Framtiden SOU 1983:55, där det sades 
att missionen inte enbart skulle gälla det vardagliga livet och i det närliggande samhället utan 
stor vikt skulle även läggas på mission och internationell diakoni för att understryka de inter-
nationella sammanhang som den lokala församlingen var innesluten i.  
 Som vi har sett tidigare placerades den enskilda församlingen in i ett sammanhang med 
både den nationella nivån av Svenska kyrkan och den internationella kyrkan, Kristi världsvida 
kyrka. Samtidigt gick yttrandet från Läronämnden emot tanken om församlingens kompetens 
såsom det formuleras i SOU 1993:46, där stor vikt lades vid att lokaliseringsprincipen skulle 
förtydligas genom att församlingens anknytningsmoment skulle framhävas. En annan aspekt 
på förståelsen av ordet mission är det latinska ordet missio – sänd – som även kan innefatta 
den enskilde personen som sänd att verka för kyrkan i den tid och plats hon själv finns i. På så 
sätt skulle det allmänna prästadömet även få en missionerande betydelse utifrån dopet och 
lärjungaskapet.  
 Svenska kyrkans episkopala struktur var den femte definitionen. Den fanns med som en 
viktig del, eftersom den manifesterade att Svenska kyrkans organisation, med uppdelningen 
av den lokala och regionala organisationen var under biskopens ledning. Detta innebar även 
                                                
284 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 42-43 
285 Reg. Prop. 1997/98:116 sid. 5  
286 Läronämndens yttrande 1997:11 sid. 1 
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att ämbetsbärarna, genom sina vigningslöften, var förpliktade att hålla sig till kyrkans tro, 
bekännelse och lära, vilket låg utanför den demokratiska organisationens ansvarsområde. 
Slutligen hänvisades till den dubbla ansvarslinjen som betecknades som en princip som vilade 
både på den episkopala strukturen och den demokratiska organisationen.287 
 Den sjätte definitionens formulering om församlingens rättigheter och skyldigheter, marke-
rade att församlingen efter den stundande relationsförändringen skulle vara ett eget rättssub-
jekt. Hon skulle dessutom ges en viss grad av självständighet att besluta och påverka frågor 
som rörde hennes egna angelägenheter. Dock skulle det finnas kvar vissa likheter mellan för-
samlingen som eget rättssubjekt och församlingen som en kyrkokommunal organisation. 
Bland annat rätten att ta in skatt, eller kyrkoavgift, och förvärva rättigheter och ta på sig skyl-
digheter.288 I denna definition framkom även frågan om kyrkomötets ställning i organisatio-
nen samt definitionen av den kyrkokommunala kompetensen, en definition som funnits med 
sedan 1862 års kommunalförfattning. Den kyrkokommunala kompetensens uppgifter fanns 
uppräknade i 1992 års kyrkolag under avd. 5 kap. 11 § 1 som församlingsangelägenheter. 
Bland de uppräknade uppgifterna ingick främjande av kyrkans gudstjänstliv och undervisning 
samt diakoni och evangelisation. De uppgifter som var att ses som det egentliga församlings-
arbetet.289  

När församlingens status som kyrklig kommun upphör, finns det dessutom inte längre anled-
ning att beskriva församlingens uppgift endast som ett främjande av verksamheten. I stället bör 
en sådan beskrivning innehålla det som församlingen konkret ägnar sig åt.290 

Som vi ser menade dock regeringen att det fanns skäl till omformulering av begreppet ”för-
samlingens kompetens” utifrån behovet att se över beteckningen främjande samt att det fanns 
såväl teologiska som rättsliga skäl att ange vad som i egentlig mening var församlingens upp-
gift när församlingen skulle upphöra som en kyrklig kommun. Läronämnden betonade i sin 
tur vikten av att församlingarna fullgjorde sina uppgifter så att människor lokalt skulle ha till-
gång till ordets förkunnande och sakramentens förvaltande. Detta var nämligen grund till att 
människor kunde beredas möjlighet att bli delaktiga i sammanhang där de kunde få växa och 
utvecklas som människor och fördjupa sin kristna tro.291 
 Vid 1997 års extra kyrkomöte konstaterades att regeringens skrivelse till stora delar tillgo-
dosåg de yttranden som framkom genom 1995 års kyrkomöte. Mot bakgrund av detta beslöt 
kyrkomötet att i enighet med andra kyrkolagsutskottets förslag tillstyrka förslagen i regering-

                                                
287 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 43; se vidare kap. 1.1, 1.4, 1.6 och 1.7 ovan. 
288 Reg. Prop. 1997/98:116, sid 45-47, 54-57 
289 Reg. Prop. 1997/98:116, sid. 51 
290 Reg. Prop. 1997/98:116, sid 51 
291 Läronämndens yttrande 1997:11, sid 4 
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ens skrivelse.292 Till 1997 års extra kyrkomöte inkom dock ett antal motioner som lyfte pro-
blematiken, att staten utifrån en ramlag skulle bestämma Svenska kyrkans identitet och sätta 
ramar för hennes lära och bekännelse.293 Dock framkommer det inte i någon av dessa motio-
ner invändningar mot att staten genom samma ramlag skulle precisera den grundläggande 
uppgiften. Anledningen till detta, ligger troligen i den långa historik av utredningar som vi 
kunnat se ovan, där församlingen getts funktionen att vara Svenska kyrkan på orten samt att 
församlingens verksamhet varit centrerad till just dessa fyra grundläggande uppgifter, som 
tillsammans ger uttryck för hennes självförståelse och identitet.  
 
Som vi kunnat se fanns det från statens sida en önskan om att den kommande lagen om 
Svenska kyrkan i så hög grad som möjligt även skulle vara i överensstämmande med hennes 
egen självförståelse. Lagens precisering om Svenska kyrkans grundläggande identitet skulle 
därför stämma överens med hennes egna uttryckta självbeskrivning. För detta sammanställde 
regeringen en proposition till riksdagen och en skrivelse till kyrkomötet, som bland annat in-
nehöll ett antal definitioner som på olika sätt framställde Svenska kyrkans grundläggande 
identitet. Dessa definitioner skulle sedan ligga till grund för förståelsen av Svenska kyrkans 
framtida organisation. Redogörelsen ovan har tagit upp sex av dessa definitioner som till-
sammans ger en ram för Svenska kyrkans framtida organisation efter relationsförändringen. 
Definitionerna hade även till uppgift att skapa den struktur som efter en kommande relations-
förändring skulle behålla en bärkraftig och väl fungerande organisation, det skulle såldes vara 
del i Svenska kyrkans identitetsstruktur. Det handlade även om att fyra av dessa sex definitio-
ner var grunderna för Svenska kyrkans egna självbeskrivning; evangelisk-luthersk, öppen 
folkkyrka, demokratisk organisation, episkopal. Avgörande betydelse för denna uppsats finns 
i definitionen om den grundläggande uppgiften där det framhållas att dessa uppgifter ska för-
stås som praktiker och i den funktionen svara mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  
Den femte definitionen lyfte upp den grundläggande uppgiften som församlingens primära 
uppgift och det var i denna skrivelse som benämningen för första gången användes vid detta 
namn. Slutligen menade regeringen att frågan om församlingarnas rättigheter och skyldigheter 
måste kunna klargöras, vilket bäst skedde genom att församlingarna kvarstod som egna rätts-
subjekt. Den sjätte och sista definitionen handlade således om ett kyrkorättsligt klargörande 
för ett bevarande av församlingens möjlighet att ansvara för den grundläggande uppgiften.  
 En betydande förändring var att även de administrativa uppgifterna bar på uppdraget att 
synliggöra och medverka till förståelsen av att Svenska kyrkan var ett utlopp av den världsvi-
da kyrkan, som verkade på en bestämd plats och vid en bestämd tid. Detta innebar följaktligen 

                                                
292 Kskr 1997:16; 2KL1997:8; SKU 1998:1, sid 209 
293 KMot 1997:51; 56; 60; 62; 64; 70; 78-79 
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att även de administrativa uppgifterna sågs som uttryck för Svenska kyrkans identitet som i 
sin tur var uttryck för hennes uppgift som sacramentum mundi. 
 I regeringens skrivelse och proposition framträder en tydlig bild av Svenska kyrkan som en 
social kropp, som inför den kommande relationsförändringen behövde grundläggande defini-
tioner för att kunna tydliggöra sin självbeskrivning. Genom den skulle hon sedan kunna ge 
uttryck för den självförståelse som funnits med genom den undersökta perioden men som inte 
riktigt haft uttalade preciseringar.  
 Som vi skall se nedan fortsatte arbetet med att förena å ena sidan statens förväntan på 
Svenska kyrkans framtida organisation och å andra sidan Svenska kyrkans självförståelse. Ett 
förenande som i slutändan kom att stärka bandet mellan hennes funktion och identitet och 
som skulle komma till uttryck genom hennes organisation.  

2.6 SOU 1997:41 Staten och trossamfunden – Rättslig reglering och 1997-1999 års kyr-
komötens bemötande. 

Riksdagsledamoten Pär-Axel Sahlberg förordnades till ordförande och hovrättsassessorn Lars 
Bjurstam till sekreterare i den utredning som kom att bära namnet Utredning om trossamfun-
dens rättsliga reglering.294 Den kom att sätta punkt för den nästan 40-åriga process som star-
tades i och med 1958 års kyrka - statutredning. I utredningens tionde kapitel, Identitet och 
organisation, klargjorde utredarna att den långa historiska närhet som varit mellan Svenska 
kyrkan och staten motiverade att staten skulle ange de ramar inom vilka Svenska kyrkan se-
dan hade att verka. De menade dock att de ramar staten hade att utforma skulle stämma över-
ens med hur Svenska kyrkan själv uttryckte sin identitet. Ramarna skulle utgöra den kom-
mande lagen om Svenska kyrkan och skulle säkerställa att Svenska kyrkan även i framtiden 
var en evangelisk-luthersk kyrka med episkopal struktur, en öppen folkkyrka. Demokratisk 
uppbyggd och rikstäckande.295 Att Svenska kyrkan skulle vara en öppen, rikstäckande och 
episkopal kyrka har i redogörelsen ovan kunnat visas i form av en verksamhetsbestämmelse 
och identitetsstruktur som i sin tur vilade på kyrkans egen bekännelse. Hela Sverige och alla 
som befann sig i landet ägde nämligen laglig rätt att kunna ta del av Svenska kyrkans verk-
samhet utifrån hennes uppdrag att vara ett nådemedelssamfund. I detta sammanhang betonade 
även utredarna vikten av att Svenska kyrkan bejakade den historiska territorialprincipen.296  
 Utredningen framhöll att Svenska kyrkans organisation hade en tydlig praktisk betydelse, 
utifrån hennes roll som aktör i samhället. Den gav nämligen uttryckt för en teologiskt viktig 
                                                
294 I utredningen ingick även jur.kand. Ingrid Alander, avtalssekreteraren Birgitta Bloom, departementsrådet 
Birgitta Eilemar, expeditions- och rättschefen Ingvar Paulsson, kyrkosekreteraren Ragnar Persenius, kansliche-
fen Bertil Wennberg samt kammarrättsrådet Carl Norström. 
295 SOU 1997:41, sid. 167 
296 SOU 1997:41, sid. 179-180 
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aspekt eftersom hur Svenska kyrkan hade förstått sitt uppdrag att vara kyrka återspeglades i 
och genom hennes sätt att organisera sig. Som vi sett ovan vid ett flertal tillfällen betonades 
även i denna utredning vikten av att församlingen framträdde som den primära enheten.297 
Som vi sett ovan var det statens vilja att, även om församlingarna i framtiden miste sin funk-
tion som kyrkokommun, de skulle vara egna rättssubjekt och på så sätt säkras som egna enhe-
ter med rätt att styra över sina egna angelägenheter, bland annat den verksamhet som kom att 
benämnas den grundläggande uppgiften. Denna uppgift skulle också anges i den kommande 
ramlagen för att på så sätt klargöra Svenska kyrkans grundläggande verksamhet och identi-
tet.298 Ett konstaterande som gick helt i linje med Svenska kyrkans egen förståelse av försam-
lingen och hennes uppgift utifrån den egna skrivningen om territorialförsamlingen som 

ett uttryck för folkkyrkans syn på sig själv, samtidigt som församlingskyrkan, gudstjänstfirande 
församling och lokalt ansvarstagande tillhör de omistliga dragen i ett levande församlingsliv.299 

Som vi kan i utläsa från citatet var församlingsidentiteten grundad på tre delar; Församlings-
kyrkan som den fysiska platsen för människor att samlas i, samtidigt som det är en symbol för 
den synliga kyrkan. Gudstjänsten och det lokala ansvaret betonade både det sociologiska för-
samlingsbegreppet där församlingen var de som kommer samman för att höra ordet och ta 
emot sakramenten och slutligen även bära ansvaret för det lokala självstyret i församlingen. 
 För att trygga det lokala och regionala självstyret var det för utredarna av största vikt att 
klarlägga att kyrkomötet inte fick besluta i sådana enskilda frågor som föll inom församling-
arnas och stiftens ansvarsområden.300 
 I anslutning till detta betonade Svenska kyrkans egen utredning återigen det holistiska per-
spektivet på Svenska kyrkan och hennes församlingar i relation till den universella kyrkan. 
Församlingarna var inte bara det lokala uttrycket för Svenska kyrkan utan även den universel-
la kyrkan på ort och ställe, vilket historiskt hade varit tydligare när man talade om Guds för-
samlingar i Sverige.301 Utifrån detta perspektiv menade kyrkans utredning att den grundläg-
gande uppgiften var grundläggande för såväl församlingen som för trossamfundet Svenska 
kyrkan. Gudstjänsten skulle även för framtiden vara centrum och det främsta uttrycket för 
kyrkans väsen och funktion. Därför var det ett  

minimikrav för att tala om församling att en allmän gudstjänst i varje församling [firas] varje 
vecka, vartill kommer de kyrkliga handlingarna.302 

                                                
297 SOU 1997:41, sid. 168-169, 179; 2KL1995:1 sid. 25 
298 SOU 1997:41, sid. 182 
299 SKU 1998:3, sid. 53 
300 SOU 1997:41, sid. 186 
301 SKU 1998:3, sid. 56 
302 SKU 1998:3, sid. 57 
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 Utifrån citatet ställer jag mig frågan om det inte går att säga att Svenska kyrkan är att be-
trakta som en form av korporativ storhet i relation till församlingarna? Det som gäller för 
Svenska kyrkan, som tillhörig den universella kyrkan, gäller även för församlingarna. Det 
som är konstitutivt för Svenska kyrkan som kyrka är även gällande för de enskilda försam-
lingarna, fastän de är egna rättsobjekt. I förlängningen sammanföll detta med den historiska 
förståelsen av medlemskapet och indirekt påverkade det även förståelsen av kravet om 
rikstäckande verksamhet. Medlemskapet är primärt i Svenska kyrkan och inte i den enskilda 
församlingen. Därför är det hela Svenska kyrkans ansvar att tillse att var än en medlem befin-
ner sig i landet ska denne beredas samma möjlighet att ta del av hennes gudstjänster och övri-
ga verksamhet. För att församlingen ska kunna vara kyrkan på orten och kunna ansvara för att 
vara den grundläggande pastorala enheten menade kyrkans utredning att det krävdes att hon 
även fick en stärkt position med egen bestämmanderätt över de delar som hon skulle komma 
att ha ansvar för. En reglering som skulle bli möjlig i och med den kommande KO.303  
 Svenska kyrkans rikstäckande uppdrag bottnade följaktligen i ett kyrkorättsligt perspektiv 
om den lokala församlingens möjlighet att själv ansvara för församlingsverksamheten som ett 
uttryck för Svenska kyrkans funktion. I det perspektivet blir det även fråga om en rättsteolo-
gisk aspekt. Grunden för bestämmelsen om Svenska kyrkans rikstäckande ansvar kan nämli-
gen förstås utifrån att det fullgörs genom församlingens verksamhet, som i sin tur har sin ut-
gångspunkt i hennes uppgift att förkunna evangeliet och förvalta sakramenten. Förståelsen av 
att Svenska kyrkan är rikstäckande bottnar alltså i hennes väsen som ett sacramentum mundi. 
Ett perspektiv som även kom att beaktas vid 1999 års kyrkomöte. Vid detta kyrkomöte läm-
nade nämligen andra kyrkolagsutskottet ett antal betänkanden till kyrkomötet som belyste just 
frågan om församlingarna som egna lokala pastorala enheter med ansvar för den grundläg-
gande uppgiften. Dessa betänkanden blev en form av tillbakablick på den utredning som bör-
jade i och med SOU 1983:55, då man bland annat hävdade att bestämningen av en försam-
lings identitet skulle ta sin grundläggande utgångspunkt ur hennes funktion, nämligen guds-
tjänstens firande såsom den kommer till uttryck i CA VII. Gudstjänstlivet och de övriga de-
larna av den grundläggande uppgiften fick en framträdande roll. Kyrkolagsutskottet betonade 
i sitt betänkande att församlingen inte skulle förstås som vare sig en indelningsenhet, kvantita-
tivt bestämt antal människor eller som en form av organisationsenhet till den nationella nivån. 
Församlingen hade istället sin grund och funktionsbestämning utifrån funktionen såsom den 
kommer till uttryck i CA VII. Kyrkolagsutskottet förde i detta fall samman det sociologiska 
och det teologiska församlingsbegreppet  

                                                
303 SKU 1998:3, sid. 61-62 
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Detta perspektiv måste finnas när det med rätta sägs att församlingen är kyrkans grundläggande 
enhet, kyrkan på sin ort. Den är detta därför att det är i församlingen som evangelium förkun-
nas och sakramenten delas ut. Det gemensamma, regelbundna gudstjänstfirandet är en nödvän-
dig betingelse för att kunna tala om en församling.304 

En tydlig förändring i förståelsen av församlingens väsen och funktion är den återkommande 
frågan om församlingens rätt att bidra till internationell diakoni och mission.305 Kyrkolagsut-
skottet gick i sitt betänkande på Centralstyrelsens skrivelse, där de menade att solidariteten 
med behövande inte torde vara begränsande till att enbart gälla dem som befann sig inom den 
territoriella församlingen. Läronämnden vidgade perspektivet och menade att på samma sätt 
som den enskilde hade uppdraget att genom ord och handling vittna om den kristna tron, så 
skulle också församlingen hjälpa människor i nöd för att på så sätt arbeta för en rättvisare 
värld.306  
 Ställningstagandena från såväl Centralstyrelsen, andra kyrkolagsutskottet och Läronämn-
den vittnar om att den tidigare lokaliseringsprincipen skulle sättas åt sidan. Istället skulle 
Svenska kyrkans och församlingarnas identitet som en del av den universella kyrkan, Kristi 
kropp, med uppgift att vara ett sacramentum mundi för såväl det omgivande samhället som 
för övriga världen betonas. Den grundläggande uppgiften med förkunnandet av ordet, förval-
tandet av sakramenten och diakonin, så väl den lokala som den internationella, blev på så sätt 
bärande delar för församlingen. 
 Inför 1999 års kyrkomöte lämnade Centralstyrelsen en skrivelse till Läronämnden för ytt-
rande i frågan om Svenska kyrkans identitet, församlingarnas uppdrag samt gudstjänstens roll. 
Läronämnden menade i sitt yttrande på skrivelsen att utgångspunkten för den förestående 
kyrka-statreformen var att Svenska kyrkan skulle bevara sin identitet utan att för den skull 
behöva organisera sig på samma sätt som tidigare. Ett konstaterande som betonade skillnaden 
mellan Svenska kyrkans struktur och organisation. Strukturen som ett evangelisk-lutherskt 
trossamfund med en episkopal ordning och uppgift att utföra den grundläggande uppgiften 
med betoning på gudstjänsten skulle bestå. Dock menade Läronämnden att Svenska kyrkan 
kunde komma att behöva ändra sin organisations utseende i och med en kommande reform.307 
Läronämnden gav även en tydlig markering av gudstjänsten som grund inte bara för försam-
lingens övriga verksamheter utan för hela Svenska kyrkans identitet och funktion när de skrev 
att 

[u]tgångspunkten är gudstjänst och liv, inte ett teoretiskt innehåll som skall omformas i prak-
tiskt, kristet liv. Fokuseringen på gudstjänsten innebär inte att det vanliga, vardagliga livet 
lämnas utanför. Det förhåller sig precis tvärtom. Just detta liv får sin tydning och upprättelse i 

                                                
304 2KL 1999:1 Betänkande – 2 Församlingskriterier och gudstjänstliv, sid. 54 
305 Se vidare SOU 1983:55; SOU 1984:75; SOU 1992:9; SOU 1993:46; Reg. Skr. 1995:1 
306 2KL 1999:1 Betänkande – 9 Andra avdelningen: Församlingarna, sid 93-94; Ln 1999:3 
307 Ln. 1999:3, sid. 1-2 
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ljuset av det drama som gudstjänsten gestaltar. Varje rop på hjälp, varhelst det ljudet, kan i 
gudstjänstens Kyrie få ord och tydning, liksom glädjeämne i Gloria.308 

Även den form av dikotomi mellan det territoriella och det sociologiska församlingsbegreppet 
som uppställdes genom SOU 1983:55 och som sedan varit rådande genom den undersökta 
perioden fick genom Läronämnden en form av avslut när de i sitt yttrande skrev 

[t]erritorialförsamlingen syftar till att människor lokalt skall ha tillgång till ord och sakrament 
och därmed vara delaktiga i ett sammanhang, där de kan växa och utvecklas som människor 
och kristna. […] Vad som konstituerar den territoriella anknytningen kan dock variera, och 
samhällsutvecklingen kan framtvinga en omprövning eller komplettering av tidigare synsätt 
och regelverk. Det finns inga teologiska eller läromässiga skäl för att den territoriella princi-
pen endast skall grundas i den skattetekniska folkbokföringen.309 

I och med att Centralstyrelsen lämnade över sin skrivelse310 till kyrkomötet, som tillstyrkte 
den, hade Svenska kyrkan fattat beslut om att den grundläggande uppgiften bar en normgi-
vande kompetens för hennes identitet och funktion. I sin skrivelse betonade dock Centralsty-
relsen att det fanns och kommer även för framtiden finnas andra nödvändiga uppgifter som 
församlingarna kommer bära ansvar för att fullgöra. Dessa uppgifter var enligt Centralstyrel-
sen ett ”utflöde av och ett stöd för den egentliga uppgiften” och dem kunde församlingen änd-
ra över tid och utifrån behov, men den grundläggande uppgiften skulle vara bestämd och be-
ständig över tid.311 Centralstyrelsen skrev vidare att den grundläggande uppgiften inte bara 
berörde församlingen eller Svenska kyrkan utan även skulle vara ett uttryck för församlingens 
utflöde ur den universella kyrkan, Kristi kyrka, och därför sätta församlingen i en större helhet 
och enhet.312 Församlingen och Svenska kyrkan har tidigare i analysen belysts genom begrep-
pet social-kropp utifrån sin funktion i samhället, vilket även har kommit att påverka organisa-
tionens utseende. Församlingens och Svenska kyrkans organisation och självförståelse måste 
därför även ses i relation till sin identitet utifrån Kristi-kroppsanalogin, att på varje plats och i 
varje tid representera Kristus och förkunna evangelium genom ord och handling.  

2.7 Sammanfattning och resultat av kapitel 2. 

Det första analyskapitlet behandlade en period som till hög grad präglades av framtidsvisioner 
om en förändrad organisation för Svenska kyrkan, som även skulle innebära en ökad själv-
ständighet gentemot staten. Det andra kapitlet har undersökt en period som handlat om för-
ändringens tid, då de tidigare visionerna skulle bli realitet. De tänkta förändringarna skulle 

                                                
308 Ln. 1999:3, sid. 2 
309 Ln. 1999:3, sid. 9 (min kursivering) 
310  CsSkr 1999:3 Kyrkoordningen för Svenska kyrkan 
311 CsSkr 1999:3 del 2, sid. 70. 
312 CsSkr 1999:3 del 2, sid. 71 
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dock ske med noga övervägande kring Svenska kyrkans identitet och med hänsyn till försam-
lingarnas uppgifter, som i sin tur skulle ha sin grund i hennes tro, bekännelse och lära. Men 
det var inte bara Svenska kyrkan som präglades av förändringar under denna tid, även kom-
munernas organisationer fick, i och med den nya kommunlagen, en annan utformning som till 
stora delar innebar mindre politisk styrning och mer av mål- och ramstyrning. Denna föränd-
ring kom att påverka processen för Svenska kyrkans rättsliga reglering och på så sätt även 
församlingens verksamhet. Den nya formen kom allt mer att fokusera styrningen utifrån en 
kommande ramlag. Målstyrningen för Svenska kyrkan kom dock att få en utpräglad teologisk 
innebörd eftersom den skulle komma att påverka utformningen av det som sedan skulle bli 
församlingens grundläggande uppgift. Rättsteologiskt har perioden handlat om en form av 
statlig styrning grundad på Svenska kyrkans egen självförståelse utifrån hennes tro, bekännel-
se och lära. Det har således handlat om en form av teologisk rättsinkulturation313 där staten 
har bestämt ramarna för Svenska kyrkans rättsliga självförståelse. Användandet av begreppet 
eller rättsbeteckningen trossamfund blev därför en avgörande faktor för hur debatten om 
Svenska kyrkan fördes. Utifrån beteckningen låg inte betydelse i om Svenska kyrkan i framti-
den skulle vara av offentligrättslig eller privaträttslig natur eftersom hon skulle varken förstås 
som statlig eller kommunal, hon var sin egen. Som trossamfund var hon inte längre bestämd 
av sin tillhörighet till staten, istället var det andra markörer som låg till grund för hennes iden-
titetsstruktur. Frågan om det lokala självstyret blev även ett uttryck för den lokala demokratin, 
eftersom det var en grundförutsättning att det lokalt skulle finnas ett engagemang både för den 
egna församlingen och för Svenska kyrkan nationellt såväl som den världsvida kyrkan 
globalt. Den lokala församlingens självstyre blev på så sätt ett uttryck för församlingen som 
en korporativ person.  
 Att Svenska kyrkan skulle vara en öppen, rikstäckande och episkopal kyrka har i redogö-
relsen ovan kunnat visas i form av en verksamhetsbestämmelse och identitetsstruktur, som i 
sin tur vilade på kyrkans egen bekännelse. Hela Sverige och alla som befann sig i landet skul-
le ha rätt och möjlighet att ta del av Svenska kyrkans verksamhet utifrån hennes uppdrag att 
vara ett nådemedelssamfund, ett sacramentum mundi. Det har visat sig genom den undersökta 
perioden att både regeringen och Svenska kyrkan var eniga i att det var i församlingen som 
kyrkan mötte de enskilda människorna i gudstjänster och övriga kyrkliga handlingar. Därför 
betonades återkommande vikten av att stärka församlingens möjligheter att själva ansvara för 
verksamheten. Ett ansvar som endast kunde ske om varje församling förblev egna rättssub-
jekt. Församlingen skulle nämligen ha kvar rätten att ta ut erforderlig skatt för att kunna sköta 
de stipulerade uppgifterna, främst den grundläggande uppgiften med gudstjänsten i centrum. 

                                                
313 Min formulering. 
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Som vi sett ovan har det varit återkommande fokus på församlingens funktion utifrån formu-
leringen i CA VII, evangeliets förkunnande och sakramentens förvaltande. 
 Tolkningen av Svenska kyrkan som en social kropp nämns inte i någon av de olika utred-
ningarna från vare sig regeringen som Svenska kyrkan. Perspektivet får ändå sägas ha funnits 
med i den undersökta perioden utifrån det tydliga resonemanget om att församlingen var satt 
att verka som folkkyrkan i det omgivande samhället. Församlingen var utryck för den univer-
sella kyrkan på orten och hade på så sätt även solidariskt ansvar för övriga delar av den 
världsvida kyrkan och hennes medlemmar. Tidsperioden har visat att det fanns en förväntan 
på att hennes organisation skulle vara stadd i förändring för att hon skulle kunna uppfylla de 
förväntningar som fanns på henne. Dock skulle det ske med beaktade av hennes lojalitet med 
sin tro, bekännelse och lära. 
 Som vi även kunnat se växte det genom de olika utredningarna fram en entitet mellan 
Svenska kyrkans förståelse av sig själv och den grundläggande uppgiften, en entitet som 
kommer att förklaras och fördjupas i det kommande kapitlet.  
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3 Sammanfattning och resultat – Förnyelse i kontinuitet 

Syftet med denna undersökning har varit att ge ett bidrag till förståelsen av motiven till for-

muleringen av KO:s bestämning av församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, 

bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I två tidsavgränsande delar har försam-

lingens verksamhet och den rättsliga regleringen av dem beskrivits och analyserats utifrån ett 

antal utredningar och skrivelser. Mot bakgrund av den ovan gjorda analysen ska först en 

sammanfattning presenteras, sedan kommer uppsatsens frågeställning att besvaras. 

Det första analyskapitlet bar rubriken Kyrkokommunalt kompetensområde i förändring och 

undersökte perioden mellan åren 1983 och 1992. Denna tid präglades till stora delar av en 

framtidsvision om Svenska kyrkans utökade självständighet gentemot staten. En vision som 

kom att påverka frågan om församlingsstrukturen och även innebar organisatoriska och 

normgivningsmässig förändringar. I och med 1982 års kyrkomötes beslut, om ett nytt ekono-

miskt utjämningssystem för Svenska kyrkans församlingar, ställdes nya krav på den inom-

kyrkliga solidariteten vilket innebar ökade krav på en lokal strukturreform. Genom kyrkomö-

tesreformen, som infördes samma år, hade kyrkomötet fått en utökad normgivningsrätt med 

möjligheten att meddela föreskrifter inom vissa områden såsom gudstjänst, centralverksamhet 

för evangelisation, mission och diakoni. Tack vare den utökade normgivningsrätten hade kyr-

komötet också fått befogenheter att reglera och ta ansvar för väsentliga och centrala delar av 

den egna verksamheten samt rätt verktyg att se över den lokala strukturreformen. I samband 

med detta uppkom behovet för regeringen att rätt förstå och kunna definiera församlingens 

identitet och funktion. För att få denna utökade kunskap skickades det ut ett betänkande till 

Svenska kyrkans församlingar och andra kyrkliga organisationer på remiss. Bland de inkomna 

remissvaren fanns en uttrycklig vilja och önskan om en grundläggande definition av försam-

lingens funktion och identitet utifrån bl.a. formuleringen i CA VII. Det fanns även en önskan 

om en tydlig koppling mellan Svenska kyrkans funktion och hennes identitet. Utifrån remiss-

svaren började även en form av självbeskrivning utkristalliseras med församlingen och sock-

enkyrkan som bärare av identiteten som en varaktig folkkyrka. Det var dock inte en statisk 

situation, utan perioden innebar även stora förändringar och ett visst mått av inkulturation. 

Det innebar bl.a. att församlingens verksamhet mer och mer kom att bli identitetsbärare och 

samtidigt gav uttryck för Svenska kyrkans funktion.  

Svenska kyrkan befann sig således i en förändringsprocess med målet att påbörja en reform 

av sin organisationsform utan att det för den skull skulle komma att påverka eller ändra hen-

nes identitet, struktur eller rätten att själv besluta över sina inre angelägenheter. Förändringar-
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na skulle emellertid inte äventyra Svenska kyrkans grundläggande karaktär av att vara en 

episkopal kyrka. Den episkopala strukturen innebar att biskoparna och prästerna hade ett 

självständigt ansvar för hennes lära samt för förkunnandet av ordet och förvaltandet av sak-

ramenten. Detta skulle i sin tur säkerställas genom den dubbla ansvarslinjen, vilket i sin tur 

kom att ligga till grund för att Svenska kyrkan var en bekännelsekyrka, dock utan att det fanns 

ett bekännelsekrav på den enskilde medlemmen. Den episkopala strukturen kom även bli en 

viktig del av hennes identitetsstruktur och ligga till grund för hennes självförståelse. En för-

ändring som även påverkade Svenska kyrkans framtida organisation. 

Som vi sett ovan, i den löpande redogörelsen, innebar den undersökta perioden en tid med 

förståelseförskjutning av vad som menades med begreppet församlingen. Från att tidigare 

varit en kyrkokommun med en stark betoning på det territoriella församlingsbegreppet, hade 

församlingarna allt mer kommit att betona en sammankoppling av det sociologiska och teolo-

giska församlingsbegreppet. En förskjutning som även kom att belysa betydelsen av Svenska 

kyrkans identitet som folkkyrka.  

Församlingsbegreppen skulle i grova drag kunna sägas handla om huruvida det fanns en 

förståelse av församlingens verksamhet som centrifugal eller centripetal. Om församlingens 

verksamhet var centrifugal handlade det i hög grad om missionen och den utåtriktade verk-

samheten. Var den i stället en centripetal verksamhet handlade det om att betona gudstjänsten 

och gudstjänstgemenskapen. Det var till syvende och sist en fråga som kom att förenas med 

frågorna om församlingens uppdrag och identitet. På så sätt kom de att påverka Svenska kyr-

kans och de enskilda församlingars självförståelse. 

Även frågan om prästens ämbetsutövning hörde ihop med frågan om församlingens identi-

tet och funktion. Prästerna menade nämligen att ju mer administrativt arbete som lades på 

dem desto mindre direkt församlingsverksamhet hann de med att göra. Vad som i egentlig 

mening menades med den direkta församlingsverksamheten, visade sig höra till det som rörde 

ämbetsutövningen, alltså att förkunna ordet och förvalta sakramenten. Detta låg i sin tur under 

biskopens och domkapitlets tillsyn och skulle således inte styras eller formas av de demokra-

tiska organen. Verksamheten kom därför, som vi kunnat se ovan, att mer och mer höra ihop 

med självbeskrivningen och fick på så sätt en avgörande del i resonemanget om den kom-

mande relationsförändringen.   

Även Svenska kyrkans rättsliga ställning stärktes genom att staten betonade församlingarna 

som grundläggande enheter för Svenska kyrkan, eftersom det innebar att det var den lokala 

församlingen som var ansvarig för verksamheten. Detta gav i sin tur uttryck för Svenska kyr-

kans identitet som en öppen och rikstäckande kyrka som hade verksamhet för alla. Svenska 



94 

kyrkan kunde i och med detta förstås som en social kropp som förvisso formades av en histo-

risk förändringsprocess i det omgivande samhälle och den tid hon var en del av, men utan att 

för den skull tappa sin identitet och sin lojalitet med sin tro, bekännelse och lära.  

 Det andra analyskapitlet bar rubriken Från kyrkokommunalt kompetensområde till försam-
lingens grundläggande uppgift. Tiden för detta kapitel rörde åren mellan 1992 och 1999, en 
tid som till stora delar kan tituleras förändringens tid. Det fanns under denna tid ett samför-
stånd mellan staten och Svenska kyrkan, att det var viktigt att nödvändiga förändringar skulle 
ske med noga övervägande kring bevarandet av Svenska kyrkans identitet och funktion. Den 
förändrade relationen mellan staten och Svenska kyrkan skulle följaktligen genomföras med 
hänsyn till församlingarnas roll och uppgift som, utifrån ett holistiskt perspektiv, var lokala 
enheter som hade sin grund i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  
 Men det var som sagt inte bara Svenska kyrkan som präglades av förändringens vindar 
under denna tid; Även de borgerliga kommunernas organisationer förändrades i och med den 
nya kommunallagen, som innebar mindre politisk styrning och mer av mål- och ramstyrning. 
En förändring som skulle visa sig komma att ha inflytande över processen för Svenska kyr-
kans rättsliga reglering och i slutändan normgivningen i församlingen och av hennes verk-
samhet. Den nya rättsliga formen kom nämligen att allt mer att fokusera styrningen utifrån en 
kommande ramlag, som även skulle få ett viktigt teologiskt värde eftersom den påverkade 
utformningen av det som sedan skulle bli församlingens grundläggande uppgift. Kyrkorätts-
ligt har perioden handlat om en form av statlig styrning grundad på Svenska kyrkans egen 
självförståelse utifrån hennes tro, bekännelse och lära. Det har således rört sig om en form av 
teologisk rättsinkulturation314 där staten kom att sätta ramarna för Svenska kyrkans rättsliga 
självförståelse med grund i hennes egen självbeskrivning. 
 Vid mitten av 90-talet kom så även Svenska kyrkan att av staten till fullo inlemmas i be-

stämningen trossamfund. Detta gav i sin tur en öppning för henne att inte längre vara lika 

starkt knuten till staten utifrån statens rättsliga reglering. Hon var dock fortfarande att i det 

närmaste ses som ett objekt för den statliga normgivningen. Församlingarna skulle emellertid 

kvarstå som lokala enheter och vara egna rättssubjekt för att på så sätt öka självbestämmandet 

för församlingsverksamheten.  

 Användandet av rättsbeteckningen trossamfund blev således en avgörande faktor för hur 
debatten om Svenska kyrkan i framtiden fördes. Utifrån denna beteckning var det nämligen 
inte av någon betydande mening om Svenska kyrkan i framtiden skulle vara av offentligrätts-
lig eller privaträttslig natur. Hon var varken statlig eller kommunal, hon var sin egen och blev 
även i slutskedet av den undersökta perioden tydligare ett eget rättssubjekt, dock under re-

                                                
314 Min formulering. 
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glering av statlig normgivning i form av en ramlag, Lagen om Svenska kyrkan. Som trossam-
fund skulle hon inte längre bestämmas av sin tillhörighet till staten. Istället var det den evan-
gelisk-lutherska bekännelsen och tillhörigheten till Kristus som skulle borga för hennes iden-
titetsstruktur och självförståelse. Svenska kyrkan hade således gått från att i början av tidspe-
rioden vara ett i det närmaste statligt rättsobjekt till att efter relationsförändringen med staten 
bli ett relativt eget rättssubjekt med en utökad normgivningsrätt. 
 I detta sammanhang blev även frågan om det lokala självstyret en viktig del eftersom det 
var ett uttryck för utövandet av den lokala demokratin. Detta var i sin tur en grundförutsätt-
ning för att det lokalt skulle finnas ett engagemang både för den egna församlingen och för 
Svenska kyrkan nationellt och den världsvida kyrkan globalt. Den lokala församlingens själv-
styre blev på så sätt ett uttryck för församlingarna som en korporativ person vars gemensam-
ma tillhörighet manifesterades genom den episkopala strukturen. Svenska kyrkans självbe-
skrivning kan förstås som ett sacramentum mundi, en nådemedelsinstitution, med uppdraget 
att rent förkunna ordet och rätt förvalta sakramenten. Denna funktion klargjordes genom för-
samlingens grundläggande uppgift – att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva dia-
koni och mission. Församlingarnas uppgift var följaktligen att fullgöra Svenska kyrkans funk-
tion, att vara en rikstäckande folkkyrka som verkade för Kristus i det svenska samhället. 

Som det framkom i inledningskapitlet har uppsatsen haft två frågeställningar. Dessa kom-

mer i denna del få sina svar och på så sätt presenteras även resultatet av undersökningen.  

 

Den första frågeställningen var av kyrkorättslig natur och hade till uppgift att undersöka – 

Vilka var motiven till utformningen av kyrkoordningens bestämning av församlingens grund-

läggande uppgift och dess innehåll?  

Som vi sett i uppsatsens studie av de olika utredningarna har det funnits en ömsesidig vilja 
från statens och Svenska kyrkans sida att tydliggöra Svenska kyrkans struktur och organisa-
tion. Det har även handlat om en trovärdighetsfråga, eftersom Svenska kyrkans yttre former 
bör överensstämma med hennes tro, bekännelse och lära och höra samman med hennes själv-
förståelse.315 Bestämningen om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära är således inte en-
bart en bestämning för något i relation till Svenska kyrkan utan det är även en bestämning av 
henne själv. Hon är nämligen bunden av sin egen bekännelse och kan inte formas eller tillmö-
tesgå förväntningar, eller ta på sig uppdrag som går emot den. Den teologiska reflektionen 
över Svenska kyrkans rättsliga regleringar är därför av betydande vikt eftersom regleringarna 
tar i sin tur utgångspunkt ur hennes och Kyrkans bekännelse. Som vi kommer se nedan med-

                                                
315 Se vidare Persenius 1995, sid 20 
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för detta resonemang även en förståelse av Svenska kyrkan i relation till förståelsen av en 
social kropp men även utifrån tanken om hennes uppdrag som sacramentum mundi.  

I undersökningens början var församlingens verksamhet en kyrkokommunal kompetens 
med ett teologiskt och ecklesiologiskt innehåll. Utifrån statens rättsliga reglering, var dock det 
primära att verksamheten förstods som en skattebaserad kyrkokommunal kompetens som 
Svenska kyrkan hade att utföra. Genom församlingens verksamhet fullgjorde Svenska kyrkan 
sina åtagande gentemot staten och det omgivande samhället, även om den var av tydlig kris-
ten natur. Under tidsepoken växte det dock fram en gemensam vilja från staten och Svenska 
kyrkan att församlingens verksamhet mer och mer skulle uttrycka Svenska kyrkans identitet. 
Den skulle följaktligen komma att bli ett funktionellt uttryck för hennes självförståelse. I slu-
tet av den undersökta perioden kom detta att realiseras tack vare att både Svenska kyrkan som 
trossamfund och de enskilda församlingarna sågs som egna rättssubjekt. I och med detta upp-
kom ett kyrkorättsligt behov att stärka församlingarna i deras funktion som Svenska kyrkan 
på orten med en relativt självständig normgivningsrätt.  

För att kunna trygga det lokala och regionala självstyret för framtiden var det av vikt att 
även kunna klarlägga och stärka det kyrkliga regelsystemet och samtidigt ge församlingarna 
reella möjligheter att ansvara för sin verksamhet. Det innebar att kyrkomötet inte fick besluta 
i sådana enskilda frågor som föll inom församlingarnas ansvarsområden.316 För att detta skul-
le vara möjligt behövdes en bärkraftig och grundläggande rättslig ram med funktion att bära 
den struktur som bevarade Svenska kyrkans identitet. Bestämmelsen om verksamhetens utöv-
ning kom på så sätt även bli en del av hennes identitetsstruktur; En struktur som dels fick sin 
form och mening utifrån ett samförstånd mellan regeringen och Svenska kyrkans kyrkomöte 
och dels genom formuleringen i CA VII. Svenska kyrkan upprätthöll således sin identitet och 
fick en praktisk tillämpning av sin självförståelse genom den verksamhet som kom att 
benämnas församlingens grundläggande uppgift. Denna uppgift har under den undersökta 
perioden fått en ändrad betydelse och kom att allt mer markera församlingen som eget rätts-
subjekt, där församlingens identitet tydligare framträdde. Svenska kyrkan och hennes försam-
lingar har därför kunnat kännas igen utifrån verksamhetens utövande och kunnat förstås i den 
historiska och sociala kontext hon har varit satt att verka i.317 Stärkandet av församlingarna 
och deras normgivningsrätt kom även att påverka såväl Svenska kyrkan identitet som hennes 
funktion. På så sätt har det visat sig att det funnits en kausal relation mellan ecklesiologi och 
kyrkorätt. Utifrån detta perspektiv blev det tydligt att Svenska kyrkan kombinerade funktion 
och identitet i sin verksamhet.  

                                                
316 SOU 1997:41 sid. 186 
317 Se vidare Ideström 2009, sid. 40-41 
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  Församlingens verksamhet kom även att stärkas som tecken och bärare för Guds verk för 
människor och deras frälsning, omvändelse och upplysning. Församlingens verksamhet; guds-
tjänst, undervisning, diakoni och mission, kan utifrån denna förståelse även ge uttryck för att 
kyrkan finns för världens skull, hennes verksamhet var på så sätt praktiker som uppfyllde 
hennes funktion som sacramentum mundi. Det var vidare församlingen som hade ansvaret att 
reglera denna verksamhet utifrån sin roll att vara Svenska kyrkans på orten.318  
 Att Svenska kyrkan skulle förbli en episkopal, öppen, demokratisk och rikstäckande folk-
kyrka var inte enbart en formulering av Svenska kyrkans organisation, utan även en rättslig 
rambestämmelse för hennes funktion. Kyrkorättsligt kom det att åläggas församlingarna att 
bedriva verksamhet som uppfyllde dessa fem definitioner. På så sätt innehöll den kyrkorätts-
liga regleringen av församlingens grundläggande uppgift även normer för den praktiska utöv-
ningen av Svenska kyrkans mål och mening utifrån sin tro, bekännelse och lära.  

Kyrkoordningens bestämmelse har därför inte bara till uppgift att reglera församlingens 
verksamhet utan blir även, utifrån ovanstående resonemang, en ram för Svenska kyrkans or-
ganisation. På så sätt blir den även ett avgörande uttryck för hur hennes uppgift skall fullgöras 
i den tid och på den plats hon är satt att verka. Svenska kyrkans verksamhet och organisation 
hör därför intimt samman. ”Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan 
står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. […] Kyrkans uppgift är att för 
alla klargöra vad dess tro, bekännelse och lära innebär.”319 Detta innebär att det inte bara är 
församlingens grundläggande uppgift som ger Svenska kyrkan hennes identitet utan hela hen-
nes organisation tillsammans med administrationen har del i detta uppdrag. På så sätt kan man 
säga att form och innehåll hör samman och att kyrkan är en del av det budskap hon själv ska 
förkunna eftersom det är i och genom henne som evangeliet räcks till människorna.  
 Uppräkningen av delarna som innefattas i församlingens grundläggande uppgift är en rest 
alltsedan 1862 års kommunalförfattning. Det initiala syftet var att särskilja församlingens, det 
kyrkokommunala, kompetensområdet från den borgerliga kommunens kompetensområde, 
eftersom båda dessa kommuner hade rätt att utdebitera skatt för att ombesörja de ålagda upp-
gifterna.320 Det var följaktligen en nödvändig och betydelsefull åtgärd med såväl teologiska 
som kyrkorättsliga skäl att ange vilka uppgifter som låg under församlingens ansvar. Som 
grund för definitionen av denna uppgift har återkommande hänvisningar skett till formule-
ringen i CA VII. En formulering som både belyser kyrkan som en helig gemenskap och som 
definierar hennes synliga identitet genom rent förkunnande av ordet och rätt förvaltande av 
sakramenten. Formuleringen har även haft stor betydelse ur kyrkorättsligt perspektiv eftersom 
när församlingens status som kyrklig kommun upphörde, fanns det inte någon i egentlig me-
                                                
318 Se vidare Brodd 1992b, sid. 150; Brodd 2005, sid 251-252;  
319 KO 2018, 1 kap Inledningen, sid. 39 
320 Reg. Prop. 1997/98:116 sid. 50 
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ning statlig reglering av församlingens uppgift och i slutändan vad som gav församlingens 
dess identitet. I detta skeende framkom CA VIIs formulering som en viktig rättslig definition 
och utgångspunkt.  

Till detta hörde även frågan om den dubbla ansvarslinjen där den prästerliga ämbetsför-
valtningen vare sig fick styras eller formas av de demokratiska organen, eftersom prästens 
frihet att förkunna ordet och förvalta sakramenten skulle vara en garant för den episkopala 
strukturen. Denna ordning innebar i sin tur att det var inför biskopen och domkapitlet som 
prästen hade att svara för sin ämbetsutövning. Prästens ämbetsutövning innefattade gudstjäns-
ten, undervisningen och evangelisationen/missionen. Frågan om den dubbla ansvarslinjen 
hade således även en påverkan på hur församlingens kompetens skulle regleras och vem som 
skulle ha mandat att reglera detta. I förlängningen innebar det en kyrkorättslig reglering av 
gudstjänst- och församlingsverksamheten utifrån bestämningen av den prästerliga ämbetsut-
övningen. Prästens ämbetsutövning och regleringen av församlingens verksamhet, den kyrko-
kommunala kompetensen, hörde följaktligen ihop.  

Församlingens verksamhet, som ovan kommit att uttryckas som bärare av Svenska kyrkans 
identitet, var dock fortfarande i juridisk mening en skattebaserad kompetens. Det fanns dock 
en särskiljning mellan den borgerliga kommunens verksamhet och den kyrkokommunala 
verksamheten. Staten framhöll nämligen att församlingsverksamheten inte skulle eftersträva 
att fungera som kyrkliga paralleller till den borgerliga verksamheten. Den skulle istället vara 
noga uttänkt och ha fokus på att utrusta och inspirera församlingsborna till att bli goda mis-
sionärer med uppgift att vittna om den kristna tron. Att församlingens verksamhet hade denna 
dubbla roll skulle dock inte förstås som ett motsatsförhållande, utan var snarare att ses som ett 
uttryck för Svenska kyrkan och församlingarna som en social kropp. En kropp, en organisa-
tion, som formades av det samhälle, den tid och den rättsliga normgivningen hon var en del 
av. Dock utan att hon för den skull tappa sin identitet. Att identiteten bevarades trots organisa-
toriska förändringar bottnade i förståelsen av att den lokala församlingen inte kunde vara kyr-
ka av sig själv utan kunde endast vara detta genom att höra ihop med den kyrka som är en, 
helig, allmännelig (katolsk) och apostolisk.321 Detta resonemang klargjorde även att kyrkoför-
fattningen hörde samman med kyrkans självförståelse och skulle därför inte ha en sådan ut-
formning eller innehåll att den enskilda kyrkan, partikularkyrkan, inte kunde kännas igen ut-
ifrån sina teologiska utgångspunkter. Om församlingarna skulle vara uttryck för Svenska kyr-
kan måste följaktligen även hennes rättsliga reglering vara grundad i hennes självförståelse 
och kunna kännas igen utifrån hennes egen självbeskrivning. 

                                                
321 Kvist 1992, sid 153-154 
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I och med definitionen av församlingens grundläggande uppgift gavs samtidigt en bestäm-
ning av församlingens identitet och en kyrkorättslig reglering av funktionen att vara Svenska 
kyrkan på orten.  

En annan aspekt är att bestämningen av den grundläggande uppgiften även gav en ram för 
vad medlemmars kyrkoavgift fick användas till. Den fick därför inte i alltför hög grad variera 
mellan olika församlingar. Det kan alltså sägas att Svenska kyrkan inte bara blev ett trossam-
fund som andra under den undersökta perioden, utan i och med KO och genom möjligheten 
att själv rättsligt reglera sina egna angelägenheter kom hon att framträda som ett rättssamfund. 
Dock kvarstår frågan hur pass ”fri” Svenska kyrkan kan sägas vara utifrån den instiftade och 
nu gällande ramlagen, Lagen som Svenska kyrkan?  
 Ur ett kyrkorättsligt perspektiv innebär motiven till församlingens grundläggande uppgift 
ett stärkande av församlingen, dels som ett eget rättssubjekt i relation till staten och dels gent-
emot både den nationella nivån och mot kyrkomötet. En konsekvens av detta är att kyrkomö-
tet har till uppgift att fatta sina beslut utifrån ett sammanhållande och samordnande perspek-
tiv. Vidare var det kyrkorättsligt viktigt att församlingen bereddes möjlighet att själv besluta 
om storleken på medlemsavgiften, eftersom frågan om kyrkans egendom hade ett nära sam-
band med frågan om att kunna fullgöra den grundläggande uppgiften. Församlingens egen-
dom och dess avkastning ska nämligen användas av församlingen för att kunna fullgöra den 
uppgift som åligger dem utifrån den kyrkorättsliga ordningen, vilket församlingen uppfyller 
genom den grundläggande uppgiften. Genom den grundläggande uppgiften fullgör försam-
lingen även den bestämning av Svenska kyrkan som lagen stipulerar, nämligen att hon ska 
vara evangelisk-luthersk, demokratisk, rikstäckande, episkopal och öppen. Församlingens 
grundläggande uppgift blir på sätt även en identitetsmarkör, en rättslig bestämning av Svens-
ka kyrkans grundläggande identitet och funktion, en del av hennes identitetsstruktur.  
 Församlingen, som Svenska kyrkans grundläggande enhet, behövde stärkas i det kyrkliga 
regelsystemet och det var därför av läromässigt viktiga skäl nödvändigt att församlingen fick 
reella möjligheter att ta sitt ansvar när det gällde gudstjänst, undervisning, diakoni och mis-
sion. Som slutsats kan det alltså sägas att motiven bakom församlingens grundläggande upp-
gift bygger på en kyrkorättslig subsidiaritetsprincip322 grundad i (Svenska) kyrkans funktiona-
litet utifrån CA VII och motiverad utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

 

                                                
322 Ordet subsidiaritet härrör från det latinska ordet subsidium som betyder stöd. Subsidiaritetsprincipen innebär 
att beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån. Till denna princip hör även högre nivåers skyldighet att 
stödja lägre nivåers bestämmanderätt.  
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Den andra frågeställningen var relaterad till en ecklesiologisk analys och hade till uppgift att 

undersöka – Vilka förstålelser av kyrkans väsen som framkommer genom bestämningen av 

den grundläggande uppgiften?  

Som vi sett i uppsatsen härrör Svenska kyrkans identitet och funktion ur definitionen om kyr-
kan i CA VII där det står att ”Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkun-
nas och sakramenten rätt förvaltas”. Det kan uttryckas som att Svenska kyrkans identitet känns 
igen genom hennes funktion. Denna formulering och bestämning markerar att de heligas sam-
fund förkroppsligas i och genom församlingsgemenskapen. Utifrån förståelsen av församling-
en som en Kristi-kroppsanalogi blir verksamhet tillgängligt för människorna på olika tider och 
platser. Det innebär följaktligen att kyrkan även blir tids- och platsbestämd och hon blir på 
samma sätt som Kristus själv delaktig i sin samtids kultur och samhälle. I sin tur kan man 
förstå det som att om man ska kunna tala om kyrkan, hennes identitet och funktion, behövs 
först kyrkans tro på och bekännelse av Kristus kunna klargöras eftersom kyrkan är, som vi 
sett ovan, ett utflöde ur kristologin.323 En ecklesiologi som inte innehåller en kristologi saknar 
alltså sin grund och definition och kan därför lätt förvrängas och en kristologi som saknar en 
ecklesiologi förminskas och begränsas i dess reella betydelse.324 Men det är inte bara själva 
ecklesiologin som bygger på kristologin utan den påverkar även synen på ämbetet, sakramen-
ten och inte minst vad som anses vara kyrkans uppgift, vilket för Svenska kyrkan innebär för-
samlingens grundläggande uppgift.325  

Som vi sett tidigare var det enligt Svenska kyrkans Läronämnd grundläggande för att 
Svenska kyrkan skulle kunna fortsätta att vara en folkkyrka och ett nådemedelssamfund efter 
relationsförändringen med staten, att hon fortsatte verka utifrån det territoriella församlings-
begreppet. Denna funktion säkerställde nämligen att alla inom församlingens gränser fick del 
av ordet och sakramenten. På så sätt fullgjorde Svenska kyrkan sin funktion som en rikstäck-
ande och öppen kyrka. I och med detta fullgjordes även folkkyrkotankens två poler, uppdraget 
och öppenheten. Uppdraget fullgjordes utifrån formuleringen i CA VII och hennes öppenhet 
tillgodosågs genom att församlingens verksamhet skulle vara till för alla inom församlingens 
gränser och att alla boende i Sverige skulle ges samma möjlighet att ta del av denna verksam-
het.326 Det kan även uttryckas på så sätt att formen/identiteten bestämmer innehål-
let/verksamheten och innehållet/verksamheten synliggör formen/identiteten. Församlingens 
verksamhet var även grunden till en självförståelse av Svenska kyrkan som ett nådemedels-
samfund som kunde fullgöra sin uppgift, att människor lokalt skall ha tillgång till ord och 
sakrament och därmed vara delaktiga i ett sammanhang, där de kan växa och utvecklas som 
                                                
323 Kvist 1992, sid. 153-154 
324 Leino 2012, sid. 8 
325 KO 2018 2 kap. § 1 
326 Se vidare Ekstrand 2002, sid 67 
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människor och kristna. Hon skulle med andra ord vara sacramentum mundi. Det skulle även 
kunna sägas, såsom Ordet blev kött i och genom Jesus Kristus och på så sätt uppenbarade 
Guds vilja för människorna på en bestämd plats och i en bestämd tid, så är Svenska kyrkan 
genom församlingarna synlig förmedling av Guds vilja och gärning, en Kristi-kroppsanalogi.  

Att den grundläggande uppgiften fick den formulering som framkommer i KO ligger även 
det till grund för förståelsen av kyrkans identitet och funktion utifrån gudstjänstens centrala 
roll, såsom det framkommer i CA VII. Undervisningen tar sin utgångspunkt i församlingens 
uppdrag att bedriva en kristen fostran för såväl barn och unga som för övriga församlingsbor, 
medan diakonin snarare vittnar om att den enskilda församlingen är en del i och av den 
världsvida kyrkan. Den enskilda församlingen hade således ett uppdrag att värna om lidande 
och behövande såväl i sin närhet som över landsgränserna. Den sista delen, missionen, har 
dock under den undersökta perioden varit den del som varit mest svårdefinierad. Den kom 
dock mer och mer att symbolisera kyrkans uppdrag att nå ut med evangeliet till såväl det om-
givande samhället som fjärran länder. Utifrån denna förståelse kunde inte församlingens verk-
samhet längre vara kommunal kompetens utan skulle istället förstås som bärare av Svenska 
kyrkans identitet och hennes roll såväl lokalt som världsligt. En funktion som i sin tur var 
normgivande för församlingens organisationsform och även ett uttryck för Svenska kyrkans 
tro, bekännelse och lära. Skabersjös församling gav som vi sett ovan uttryck för detta när den 
skriver att  

[k]yrkan konstitueras av vad Gud gör genom nådemedlen och en levande församlingsgemen-
skap är en följd av nådemedlens verkan på människor. Basen, identiteten, ansvaret ligger i för-
samlingen – runt församlingskyrkan och vad som sker i den. Förkunnelsen och sakramentsför-
valtningen. Denna gemenskap är djupt demokratisk, ty inför Gud är alla lika.327  

Som vi kan utläsa ur citatet görs en tydlig koppling mellan församlingens identitet och uppgift 
med formuleringen i CA VII. Det blir även en markerad koppling till Billings folkkyrkosyn 
utifrån tanken om Guds förmedlande nåd och den kyrkliga gemenskapens centrum i guds-
tjänsten.328 Utvecklingen av församlingens grundläggande uppgift har därför även kunnat ses 
utifrån en form av gemensamt mål för hela utredningen kring relationen stat-kyrka. Relations-
förändringen staten och Svenska kyrkan gav församlingen en betydande uppgift att synliggöra 
evangeliet såväl i församlingens gemenskap som i det omkringliggande samhället. Ideström 
förklarar detta som en insikt av församlingen som  

                                                
327 SOU 1984:75, sid.58 
328 Ekstrand 2002, sid. 77-79, 90 
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förutsätter en förståelse av ecklesiologin som en verksam storhet i den lokala kyrkan; en verk-
sam självförståelse eller självmedvetenhet som formar och präglar hur kyrkan tar sig konkreta 
uttryck.329  

Som vi sett genom studien återfanns denna förståelse bland annat i formuleringen om att 
gudstjänsten och det församlingsliv som i övrigt var präglat av ordets förkunnande och sak-
ramentens förvaltande bar på en insikt om en teologisk förståelse av vad som var Svenska 
kyrkans identitet och väsen.330 Detta framkommer även genom såväl kyrkokommittéernas 
utredningar, de olika skrivelserna till kyrkomötet som genom kyrkomötets egna dokument. 
Genom en gudstjänstgemenskap, bedrivande av undervisning och utövande av diakoni och 
evangelisation/mission fortlevde en församling. Dock är det viktigt att komma ihåg att för-
samlingens grundläggande uppgift inte enbart vittnar om Svenska kyrkans närvaro i bygden 
utan församlingen är genom sin verksamhet även ett utlopp av Kristi uppdrag för världen. 
Den enskilda församlingen synliggör därför genom den grundläggande uppgiften den världs-
vida kyrkans närvaro när ordet rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Kyrkan är såle-
des inte en teoretisk instans utan en levande och verkande funktion som till sitt väsen är ett 
med Kristus, hon är att ses som Kristi kropp.  
 Utifrån perspektivet av Svenska kyrkan som en social kropp har det historiskt varit bety-
delsefullt hur Svenska kyrkans organisation varit formad. Hennes organisationsmodell har 
både en sociologisk betydelse utifrån hennes roll som aktör i samhället och en teologisk 
aspekt utifrån hennes förståelse om sin egen identitet. Detta innebar att samtidigt som Svens-
ka kyrkans identitetsstruktur uttryckte att hon skulle vara en öppen, demokratisk, rikstäckande 
och episkopal folkkyrka så kunde hennes organisation vara stadd i förändring för att på bästa 
möta det samhället hon är satt att verka i. Organisationsmodellens syfte blev därför även att 
klargöra de ändamål för vilka församlingen kunde använda sina utdebiterade skattemedel 
samt att markera syftet för församlingens funktion nämligen att möjliggöra och främja kyr-
kans gärning. Betydelsen av vad denna gärning hade för församlingen och vad församlingen 
närmare hade att möjliggöra och främja preciseras till att omfatta ”ordets förkunnelse genom 
predikan, undervisning och själavård med därtill knuten kärleksgärning.”331 Svenska kyrkan 
betraktades således inte som en instans utanför samhället med uppdrag och funktion för män-
niskor och samhället, utan istället som en instans i samhällsgemenskapen med uppdrag till 
människorna.  
 Problematiken kring frågan om församlingens möjlighet att bidra till den internationella 
diakonin och hjälpverksamheten har genom historien inneburit en svår balansgång mellan att 

                                                
329 Ideström 2009, sid. 24 
330 Se vidare Ideström 2009, sid. 15-17, 35-45; P. Bexell 1997 (särskilt sidorna 489-549). 
331 Församlingslagen 1989 1 kap. §3 sid. 9-10 För vidare studium av betydelsen för församlingens kärleksgär-
ning se vidare Håkan Lindström 2002 
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definiera församlingens primära identitet. Genom den historiska genomgången har det blivit 
tydligt att det senare fallet klarare och klarare framträdde både för staten och Svenska kyrkans 
självbeskrivning, då hon mer och mer identifieras som ett trossamfund. I och med detta klar-
gjordes även församlingens verksamhet, den grundläggande uppgiften, som bärare av kyrkans 
identitet genom sin funktion. Genom den grundläggande uppgiften blev nämligen inte bara 
kyrkan synlig utan även Kristus blev närvarande i varje församling. Församlingsborna kunde 
på så sätt höra Kristi ord genom predikan, ta emot Kristus i nattvarden och inlemmas i Kristi 
gemenskap genom dopet, församlingen uppenbarade Svenska kyrkan som en del i Kristi-
kroppsanalogin. Även hennes identitetsstruktur kom att fullgöras eftersom församlingens 
grundläggande uppgift uppfyllde de olika delarna episkopal, demokratisk, öppen, rikstäckan-
de och folkkyrka. Utvecklingen av uppgiften innebar även att det som tidigare delades upp 
som profant och sakralt, administration/ekonomi och församlingsverksamhet mer och mer 
fördes samman till Svenska kyrkans uppgift och förstods som en del av församlingens verk-
samhet.  
 Så medan funktionen till stora delar varit en och samma har hennes organisation varit un-
der en omvälvande förändringsprocess. Som slutsats för undersökningen kan därför konstate-
ras, att genom förändringsprocessen av församlingens verksamhet som å ena sidan kyrko-
kommunal kompetens å andra sidan som församlingens grundläggande uppgift, så har det 
handlat om – en förnyelse i kontinuitet. En kontinuitet i den kyrkliga identiteten, grundad i 
evangeliet och som Ordet själv, inkarnerats i historiska omständigheter för att på tid och plats 
uppenbara Gud för människorna. Församlingen har genom den grundläggande uppgiften 
uppdraget att fullgöra funktionen att i varje tid och på olika platser re-presentera Kristus. 
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