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Sammanfattning 
 
I detta PM görs en genomgång av senare års diskussioner och beslut om biskopens 
ställning i Svenska kyrkan. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att biskopen uppfattas - efter val och vigning – ha ett 
självständigt ämbete. Efter relationsändringen har biskopsämbetet i vissa avseenden 
stärkts genom förändringar i kyrkoordningen.  
 
Biskopsämbetet, domkapitlet och stiftsstyrelsen utgör stiftets ledande organ. 
Biskopen är ordförande i domkapitel och stiftsstyrelse och är inte anställd som 
tjänsteman i stiftet. 
 
Vid relationsändringen mellan Svenska kyrkan och staten framhölls i 
utredningsarbetet att det skulle vara en kontinuitet med förhållandena före 
relationsändringen. Biskopens självständiga ämbete (biskopsämbetet) skulle bevaras. 
Biskopen var visserligen anställd av stiftet, men arbetsgivarfunktionen var av teknisk 
natur och stiftets arbetsgivarfunktioner avsevärt begränsade. I kyrkoordningen finns inga 
bestämmelser för hur arbetsrättsliga åtgärder kan vidtas mot en biskop förutom om 
denna brutit mot sina vigningslöften mm. Tillsyn över biskopar görs av 
biskopsmötet och Svenska kyrkans ansvarsnämnd. 
 
I biskopsmötets uttalande (bilaga 1) framhålls att en biskop utifrån Svenska kyrkans 
självförståelse inte kan inte kan avsättas genom beslut i stiftsstyrelsen.  
 
Sammanfattningsvis tolkar jag det genomgångna materialet som att stiftsstyrelsen 
utifrån Svenska kyrkans regelsystem och självförståelse inte ensidigt kan vidta 
arbetsrättsliga åtgärder mot en biskop.  
 
 
Uppsala 2020-10-11 
 
Per Hansson 
professor em. 
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På uppdrag av Svenska Kyrkans Akademikerförbund får jag härmed lämna några 
kommentarer angående biskopstjänsten i Svenska kyrkan – särskilt biskopens 
anställningsförhållanden och tillsyn över biskopar. 
 
Detta PM är disponerat så att jag först gör en genomgång av biskopens ställning och 
arbetsförhållanden från 1950-talet till idag. Därefter följer kortfattade teologiska och 
organisatoriska kommentarer. Avslutningsvis tar jag ställning till relationen mellan 
biskop och stiftsstyrelse. 
 
Under utarbetandet av detta dokument har jag samtalat med ett antal personer, som 
deltagit i utarbetandet av kyrkoordningen. 
 

Biskopstjänsten under senare delen av 1900-talet 
Före relationsändringen mellan kyrkan och staten var biskopen en statlig 
enmansmyndighet. Biskopen tillsattes av regeringen med fullmakt, vilket ger ett 
starkt anställningsskydd (SFS 1994:261). Regeringen valde innehavare av tjänsten 
mellan de tre som uppförts på förslag efter val i stiftet. Jag går här inte in på 
valförfarandet. Biskopen utövade sitt ämbete med vigningar och visitationer som 
viktiga instrument. Vidare ledde biskopen domkapitlets arbete som dess preses. 
Biskopen var även som regel ordförande i ett antal ”frivilliga organ” såsom stiftsråd, 
kyrkliga ungdomsråd med flera. Sedan stiftssamfälligheter övertagit de ”frivilliga” 
organens uppgifter blev biskopen självskriven ordförande i stiftsstyrelsen.  Biskopen 
höll således i sitt ämbete samman hela stiftets arbete. Biskopen var självskriven 
ledamot i kyrkomötet. 
 
Vid mitten av 1940-talet fick domkapitlen vissa disciplinära uppgifter gentemot  
biskopar och präster. Huvudsakligen var det dock bestämmelserna i Strafflagens 25 
kap om ämbetsbrott som tillämpades. Efter dom i allmän domstol om avsättning 
kunde biskopen /prästen skiljas från det kyrkliga ämbetet. Överklagande kunde ske 
till allmän domstol. Dessa bestämmelser ersattes 1989 av prästanställningslagen vars 
innehåll överfördes till kyrkolagen (1992:300) (se vidare Lindegård, S. 1999, 
Ämbetsbrott av präst).   
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Enligt kyrkolagen 1992 fattade regeringen beslut om biskopar när det gäller själva 
anställningen och dess upphörande. Prövning av disciplinansvar, avskedande, 
åtalsanmälan, avstängning och läkarundersökning m.m. prövades av 
Ansvarsnämnden för biskopar (1992:300, 34 kap. §§32–34). Nämnden var såväl 
arbetsgivarföreträdare genom att ha hand om disciplinansvar mm, men hade också 
uppgiften att pröva biskopens behörighet att utöva det kyrkliga ämbetet. Nämnden 
hade således en dubbel funktion. 
 
Såvitt bekant avsattes under senare delen av 1900-talet endast en biskop, Dick 
Helander. I biskopsvalet i Strängnäs förekom ett stort antal anonyma brev som 
propagerade för Helander som biskop. Helander fälldes i ett förtalsmål för 
ärekränkning i såväl Uppsala rådhusrätt (1953) som Svea hovrätt (1954) och avsattes 
från biskopstjänsten.  Vid resning i målet 1964 upphävde Svea hovrätt domen om 
avsättning och Helander tillerkändes senare såväl löneförmåner samt full statlig 
pension.  Att notera är att detta ärende helt och hållet var en fråga för det allmänna 
rättsväsendet och att ingen kyrklig myndighet var inblandad i handläggningen. 
 

Nytt kyrkomöte 1983 
Ett nytt kyrkomöte, utan särskild representation för präster och biskopar tillkom i 
början av 1980-talet. Ärkebiskopen var inte längre självskriven ordförande i 
kyrkomötet men väl i centralstyrelsen. Medan en utredning arbetade med frågan om 
dop som medlemsgrundande uttalade sig ärkebiskop Bertil Werkström för att dop 
skulle bli medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Ärkebiskopen fick kraftig kritik av 
ett antal ledamöter i kyrkomötet. Werkström framhöll att han som ärkebiskop hade 
en roll som var större än ordförandeskapet i styrelsen. Vid ett senare kyrkomöte 
argumenterade Werkström för att det skulle vara en allvarlig konflikt om 
”biskoparna och andra ämbetsinnehavare var verkställande tjänstemän. Det skulle 
förändra kyrkans identitet ”(Hansson, K. 2014 Svenska kyrkans primas s. 373). 
 

Ny stiftsorganisation 1989 
En ny stiftsorganisation infördes 1989 med stiftsstyrelse och stiftssamfällighet. 
Frågan om ordförandeskapet i stiftsstyrelsen kom att väcka diskussion. 
Kyrkokommittén menade att biskopen skulle vara självskriven ordförande i 
stiftsstyrelsen, vilket skulle garantera enhetlighet i stiftsledningen. Som ordförande i 
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domkapitel och stiftsstyrelse skulle biskopen vara en viktig länk mellan dessa organ. 
I regeringens skrivelse till kyrkomötet 1987 argumenterade regeringen för vikten att 
behålla den episkopala strukturen och den dubbla ansvarslinjen. Självskrivenheten 
motiverades utifrån biskopens övergripande ansvar för läran i stiftet, biskopens 
uppgift att vaka över rätt lära samt dennes förmanskap för prästerna. Vidare 
anfördes biskopens ordförandeskap i domkapitlet som ett skäl för självskrivenhet. 
Statsrådet framhöll följande: "För egen del är jag angelägen att understryka att de 
organisatoriska reformer som jag föreslår i det följande inte avser att förändra 
svenska kyrkans grundläggande karaktär av en episkopal kyrka där biskopar och 
präster har ett självständigt ansvar för kyrkans lära, förkunnelse och 
sakramentsförvaltning” (Regeringens skrivelse 1987:1). I behandlingen vid 
kyrkomötet tillstyrkte läronämnden regeringens förslag: (Läronämnden 1987:6):  
”Vad beträffar frågan om biskopens ställning som självskriven ordförande i 
stiftsstyrelsen vill läronämnden framhålla att en sådan ordning är av betydelse för 
bevarandet av kyrkans episkopala karaktär och för biskopens uppdrag att ha ett 
helhetsansvar i stiftet”. Detta blev också kyrkomötets beslut (se vidare Lundstedt, G.  
2006, Biskopsämbetet och demokratin). 
 

Kyrkolagen 1992 (1992:300) 
Ny kyrkolag, som ersatte en mängd författningar på det kyrkliga området, antogs 
1992. Vad gäller biskopens ställning kan konstateras att biskoparna tillsätts med 
fullmakt. Beslut om anställningens upphörande görs av regeringen. 
Avgångsskyldighet för den som övergett Svenska kyrkans lära liksom 
disciplinansvar, avskedande, åtalsanmälan mm beslutas av Ansvarsnämnden för 
biskopar (Kyrkolag 1993 35 kap).  
 

Sammanfattande bedömning av biskopens ställning under det sena 1900-talet 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att biskopens arbetsrättsliga ställning var 
mycket stark under det utgående 1900-talet. Biskopen tillsattes av regeringen med 
fullmakt och var ordförande i domkapitlet och i regel även i ”frivilliga” organ. När 
stiftsstyrelser inrättades blev biskoparna självskrivna ordförande i dessa. 
Disciplinansvar mm. var reglerat och såvitt bekant finns inget beslut i 
ansvarsnämnden om disciplinansvar mm för någon biskop. Stiftet kunde inte besluta 
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i arbetsrättsliga frågor när det gällde biskopstjänsten utan detta var en angelägenhet 
på nationell nivå genom ansvarsnämnden för biskopar. 
 

Relationsändringen mellan kyrka och stat 
Personalutredningen 
Inför relationsändringen mellan kyrkan och staten tillsattes ett stort antal 
utredningar för att förbereda förändringarna. Biskopsämbetet behandlas i den s.k. 
personalutredningen (SKU 1998:6. Personal, tillsyn, överklagande). 
 
Utredningen föreslår en s.k. ”samlad lösning” för biskoparna med 
”arbetsgivaransvaret i teknisk mening (min kursivering) lagt på respektive stift”. 
Utredningen framför bl. a. följande villkor för en sådan lösning: 

1. --- ”Biskopens funktion som egen kyrklig myndighet (”biskopsämbetet”) 
måste finnas kvar. 

2. Det skall inte finnas någon möjlighet för stiftets företrädare att hålla 
biskopsstolen vakant eller att på liknande sätt förfoga över biskopens 
uppgifter. 

3. Biskop och domkapitel skall ha tillsyn --- över övriga stiftsorgan. --- 
4. Kyrkans ämbete som biskop skall vara en ”biskopslegitimation”.1 --- (s. 58). 

 
Personalutredningen anger att stiftet ansvarar för ett antal formella 
arbetsgivarfunktioner: ”lön, arbetsmiljö, rehabilitering, prövning av rätten till 
semester och annan ledighet, pension, uppsägning m.fl. formella 
arbetsgivarfunktioner. Utrymmet för att utöva dessa arbetsgivarfunktioner kommer 
dock att vara avsevärt begränsat” (min kursivering s. 59). Utredningen konstaterar 
även att många av dessa frågor, som exempel nämns semester, hamnar hos biskopen 
själv. Inte heller lönesättningen låg på stiftsstyrelsen utan var föremål för centrala 
förhandlingar för alla biskopar. 
 
I beslutsprocessen för kyrkoordningen finns inget som tyder på att man inte ansluter 
sig till Personalutredningens ställningstaganden. Dessa får därför anses vara 
gällande. 

                                                
1 med biskopslegitimation menas att endast den som ägde rätt att utöva det kyrkliga ämbetet kan vara 
biskop.  
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Utredningen föreslog vidare att biskopsmötet skulle ha grundläggande tillsyn över 
biskoparna och att Kyrkans ansvarsnämnd skulle ha tillsyn över hur biskoparna 
förvaltar sitt ämbete och efterlever vigningslöftena. I den prövningen skulle också 
ingå att pröva biskoparnas behörighet att utöva det kyrkliga ämbetet (s 21, 90). 
 
Utredningen menar således att konstruktionen med biskopen som egen kyrklig 
myndighet (biskopsämbetet) kan förenas med att stiftet är arbetsgivare i teknisk mening 
och fullgör ett antal avsevärt begränsade arbetsgivarfunktioner i relation till biskopen.  
 
De två begreppen teknisk och avsevärt begränsade definieras inte särskilt av 
utredningen. Teknisk förefaller syfta på stiftsstyrelsens ansvar att sköta 
administration omkring biskopen: betala ut löner och reseersättningar, göra 
avtalsenliga avsättningar för pension mm. Teknisk kan knappast förstås som att 
stiftsstyrelsen har en överordnad arbetsgivarfunktion gentemot biskopen. Avsevärt 
begränsade arbetsgivarfunktioner är mindre klart. Det torde dock innebära att 
stiftsstyrelsen gentemot biskopen inte kan utföra arbetsgivarfunktioner, på samma 
sätt som andra arbetsgivare kan göra mot sina anställda. Sådana funktioner kan t. ex. 
vara disciplinärenden, avsked eller uppsägning.  Här finns dock en problematik 
genom att utredningen nämner just uppsägning. 
 
Utredningens skrivning om uppsägning bör tolkas som att en uppsägning kan ske 
om den föreslagna Kyrkans ansvarsnämnd fråntagit biskopen rätten att utöva 
vigningstjänsten. Att något stift skulle ta initiativ att säga upp eller avskeda en 
biskop nämns inte i utredningen, eftersom det ansågs otänkbart att något sådant 
skulle kunna ske. Information från i kyrkoordningsarbetet väl insatta personer 
stärker denna ståndpunkt. Utredningens skrivning kan därför inte tolkas så att 
utredningen föreslår att stiftsstyrelsen skulle ha detta mandat inom sin tekniska och 
avsevärt begränsade arbetsgivarfunktion.  

 

Förslaget till kyrkoordning 
I Centralstyrelsen förslag till kyrkoordning (Centralstyrelsens skrivelse till 
kyrkomötet 1999:3) framhålls den kontinuitet som eftersträvas. För biskoparna 
innebär detta i stort oförändrade uppgifter och ansvar. Deras anställningsvillkor 
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förändras dock, liksom för prästerna. Efter val anställs biskoparna av respektive stift 
i enlighet med Personalutredningens förslag. 
 
Biskoparnas anställning diskuteras inte särskilt i skrivelsen till kyrkomötet.  
 
Vad gäller tillsyn över biskoparna inrättas Svenska kyrkans ansvarsnämnd för 
biskopar. Till skillnad från tidigare har nämnden inga arbetsgivarfunktioner, enbart 
en tillsynsfunktion: att pröva biskoparnas ämbetsutövning och frågor om 
obehörighet. Tillsyn i bemärkelsen råd, stöd och hjälp läggs hos biskopsmötet.  
 
När det gäller prästerna skulle dessa enligt förslaget till kyrkoordning anställas av 
respektive församling/pastorat. I remissarbetet inför förslaget om kyrkoordning 
fanns en betydande kritik, både från stift och församlingar, de teologiska fakulteterna 
i Uppsala och Lund samt fackliga organisationer bland annat gällande just 
prästernas anställning lokalt. Kritikerna menade att en lokalanställning av prästerna 
skulle kunna inskränka deras frihet att utöva sitt ämbete och att man inte kunde 
bortse från risken att arbetsgivarna skulle göra sig av med obekväma präster. 
Centralstyrelsen tog intryck av remissen och införde ett avsnitt om 
befogenhetsprövning i sin skrivelse till kyrkomötet med förslag till kyrkoordning för 
att värna det som kallas predikstolens frihet (CsSkr 1999:3 del 2, 1999). Någon 
motsvarande funktion föreslogs inte för biskoparna. Det skyddsnät som 
befogenhetsprövningen skulle innebära för prästerna gäller således inte för 
biskoparna. Detta ger intrycket att det skulle kunna vara betydligt enklare att vidta 
arbetsrättsliga åtgärder mot en biskop än en präst. På goda grunder kan antas att 
detta inte har varit kyrkomötets avsikt.  

 

Lag om Svenska kyrkan (1998:1591) 
I samband med arbetet om relationsändringen mellan kyrkan och staten stiftades 
Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591) som trädde i kraft vid millennieskiftet. I lagen 
finns övergripande bestämmelser om kyrkan, bl. a. om att den är organiserad i på 
lokal nivå i församlingar och regional i stift. Kyrkan skall vara episkopal. Vid stadgar 
lagen att kyrkan ”är en öppen folkkyrka, som i samverkan mellan en demokratisk 
organisation och kyrkans ämbete bedriver en rikstäckande verksamhet” (§2).  
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Ordet ”samverkan” skall här förstås som att varken den demokratiska 
organisationen eller kyrkans ämbete har mandat att ensidigt besluta om den andra. 
Relationen mellan biskop och stift och biskopens anställningsförhållanden berörs 
inte i övrigt. 

 

Kyrkoordningen 1999 
Vad gäller biskoparna följde kyrkomötet i stort Centralstyrelsens förslag. Ett 
undantag är hur biskopar utses: centralstyrelsen föreslog ett presentationsval medan 
kyrkomötet beslutade om ett avgörande val i stiftet. Biskopen anställs i stiftet, men 
anses ändå ha en självständig ställning: ”Biskoparna ska utifrån avgivna 
vigningslöften på eget ansvar fullgöra sina uppgifter” (KO 6 kap. 2§). 
 
I kommentaren till kyrkoordningen framhålls följande: 
  

”Genom att biskopen är en egen instans med i kyrkoordningen 
preciserade uppgifter har det ansetts att biskopen ändå kan upprätthålla 
en självständig ställning gentemot övriga stiftsorgan” (Edqvist et. al. 
Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer etc. s. 175). 

 
Bestämmelserna om biskopar återfinns i kyrkoordningens 6, 8, 13, 30 och 57 kapitel. I 
kontinuitet med tidigare uppgifter för biskopens uppgifter i stort som tidigare: 
 
Den som innehar en befattning som biskop ska  

1. förkunna evangelium i ord och handling,  
2. ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att 
sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning,  
3. svara för ledning och tillsyn,  
4. vårda och värna kyrkans enhet,  
5. viga präster och diakoner,  
6. kalla präster och diakoner till överläggningar, samt  
7. i övrigt fullgöra biskopens uppgifter enligt kyrkoordningen. (8 kap 
1§). 

 
Vad gäller tillsyn stadgas följande i KO 57 kap: 
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2 § Biskopsmötet ska ha tillsyn över biskoparnas verksamhet. I tillsynen 
ingår råd, stöd och hjälp i frågor som rör kyrkans lära, böcker, 
sakrament, gudstjänst och övriga handlingar.  
3 § Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar, som prövar frågor om 
biskopars behörighet att utöva kyrkans vigningstjänst, får även utan 
anmälan ta upp frågor om hur biskoparna utövar sina uppdrag och 
efterlever avgivna vigningslöften. 
 

Biskopar kan förklaras obehöriga att utöva vigningstjänsten i enlighet med KO 31 
kap 11–12§. Motsvarande bestämmelser gäller för präster. För präster finns även 
bestämmelser om befogenhetsprövning innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning 
mm. Domkapitlet skall pröva om beslutet inte skulle strida mot reglerna om tillsyn 
från biskop och domkapitel vad gäller lära, utövande av vigningstjänsten och 
efterlevnad av vigningslöften (KO 31 kap. 14§). 
 
För biskopar finns således utöver biskopsmötets tillsynsfunktion och Svenska 
kyrkans ansvarsnämnds för biskopar beslut om åtgärder inte reglerat om och i så fall 
hur arbetsrättsliga åtgärder mot biskopen kan företas av stiftsstyrelsen. Det kan 
finnas två tolkningar av frånvaron av sådana bestämmelser: 
 

1. Stiftsstyrelsen är oförhindrad att vidta arbetsrättsliga åtgärder mot biskopen 
såsom disciplinpåföljd, uppsägning eller avskedande. För ett sådant beslut 
gäller enkel majoritet i stiftsstyrelsen. 
 

2. Eftersom inga bestämmelser om arbetsrättsliga åtgärder mot en biskop finns 
kan detta tolkas som att stiftsstyrelsen inte har rätt att vidta arbetsrättsliga 
åtgärder mot biskopen. Detta stämmer väl med den tidigare nämnda 
skrivningen i Personalutredningen att biskopen är en egen kyrklig myndighet 
(biskopsämbetet) och att stiftet endast i teknisk mening är arbetsgivare liksom 
skrivningen att möjligheten att utöva arbetsgivarfunktioner är avsevärt 
begränsat.  
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Demokratiutredningen – Styra och leda 
Enligt kyrkostyrelsen blev vissa frågor vad gäller styrning och ledning inte 
tillfredsställande lösta vid relationsändringen med staten. Ett utredningsarbete 
vidtog och den av Kyrkostyrelsen tillsatta utredningen om samverkan och 
ansvarsfördelning i Svenska kyrkan avgav sitt slutbetänkande 2008. Utredningen 
berör i några avsnitt biskoparnas ställning.  
 
Utredningen framhåller att biskopsämbetet (episkopé-funktioinen) ”är given kyrkan 
för att främja enheten och för att mitt i mångfalden hålla samman kyrkan i den 
gemensamma tron” (s. 161). Enligt utredningen finns här en samstämmighet mellan 
kyrkans historiska uppfattning (uttryckt i kyrkoordningen 1571) och moderna 
ekumeniska texter. 
 
Utredningen hänvisar till bestämmelsen i KO 6 kap. 2§ där det sägs att biskopen ”på 
eget ansvar skall fullgöra sina uppgifter”. Enligt utredningen innebär detta att 
biskopen ”inte har ställning som en i stiftet anställd tjänsteman motsvarande t.ex. en 
chefstjänsteman i en statlig eller kommunal förvaltning. Biskopens särskilda ställning 
framgår också av bestämmelsernas om att biskoparna på olika sätt ska delta 
i kyrkomötets arbete och i bestämmelserna om ordförandeskapet i domkapitel och 
stiftsstyrelse” (sid 167). Utredningen argumenterar vidare för att biskopen – utifrån 
sin särskilda sammanhållande uppgift – även fortsättningsvis skall vara ordförande i 
såväl domkapitel som stiftsstyrelse.  
 
Utredningen föreslår också en förstärkning av biskoparnas ställning när det gäller 
lärofrågor i kyrkomötet. Motivering är att kyrkans läroämbete tydligt måste delta i 
dessa frågor och även ges ett särskilt ansvar. I övrigt lämnas ett antal förslag om 
ändringar i biskopsvalen. 
 
I dessa avsnitt beslöt kyrkomötet enligt utredningens förslag. 

 

Konflikt i Växjö stift 
I Växjö stift uppstod i årsskiftet 2009/2010 en konflikt omkring biskop Sven 
Thidevall. I vissa avseenden förefaller konflikten ha likheter med den nu aktuella 
situationen i Härnösand: en förtroendekris mellan biskop och stiftsstyrelse och 
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problematisk arbetsmiljö på stiftskansliet. Detta är inte platsen att utreda de närmare 
omständigheterna i konflikten. Däremot är konfliktens hantering av intresse. 
Biskopsmötet engagerade sig i situationen och under ledning av biskop Ragnar 
Persenius förhandlades en lösning fram, som innebar att Thidevall avgick från 
biskopstjänsten och anställdes som forskare vid Svenska kyrkans nationella nivå. 
 
Även om det finns vissa likheter är skillnaderna mellan Växjöärendet och situationen 
i Härnösand betydande när det gäller hur situationen hanterats. I Växjö skedde 
tillsynen i enlighet med kyrkoordningens regelverk genom biskopsmötet. 
Stiftsstyrelsen och kyrkans nationella nivå engagerades i arbetet och därigenom 
kunde en för alla parter acceptabel lösning hittas. Stiftsstyrelsen fattade inte några 
egna, ensidiga, beslut. 
 

Teologiska noteringar 
Vid reformationen skedde inte något brott med tidigare kyrkostrukturer. Stift och 
biskopar behölls och den apostoliska successionen förmedlades till de nya lutherska 
biskoparna.  
 
Biskopsämbetet har varit ämne i flera ekumeniska samtal t. ex. dokumenterat i Dop, 
nattvard, ämbete (det s.k. Limadokumentet) 1982. Dokumentet refereras i 
biskopsmötets skrift Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan (1990). I det senare 
dokumentet diskuteras det historiska episkopatet och dess utveckling till våra dagar. 
För vår tid anges biskoparnas uppgifter bl. a. på följande vis: 
  
Att vara biskop är 
 

att genom val av församlingarna och vigningen vara insatt bland dem 
som genom kyrkans historia och i samtiden utöver kyrkans episkopé, 
ledning och tillsyn, 
 
att i hörsamhet mot Anden leda Kristi kyrka och i sitt stift bära ansvar 
för att evangelium rent och klart förkunnas och för att sakramenten 
utskiftas enligt kyrkans ordning och bekännelse till människors 
frälsning, 
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att viga nya präster, diakoner och biskopar, 
 
att vara pastor pastorum för stiftets präster, 
 
att vara brobyggare med kallelsen att arbeta för kyrkans synliga enhet, 
 
att delta i det offentliga samtalet och ge röst åt kyrkans tro och 
värderingar. 
 

Noteras kan att biskopens uppgifter är övergripande och inte knutna till 
förhållandena inom ett stiftskansli. Även i Borgåöverenskommelsen 1992 framhålls 
biskopsämbetet som ett tillsynsämbete: 
 

§ 42 Guds gåvors mångfald kräver samordning, så att de kan berika hela 
kyrkan och dess enhet. Denna mångfald och mängden av uppgifter i 
tjänandet kräver ett samordnande ämbete. Detta är tillsynsämbetet, 
episkopé, en omsorg om hela gemenskapens liv, en pastoral omvårdnad 
om prästerna och en äkta omsorg om Kristi hjord så som Kristus befaller 
tiderna igenom och i enhet med kristna på andra orter.  

 
I biskopsmötets uttalande om situationen i Härnösands stift (se bilaga) framhålls att 
biskopsämbetet är konstitutionellt för Svenska kyrkan. Vidare sägs att biskopen 
föregår stiftet - inte tvärtom. Utan biskop inget stift. ”Biskopen representerar stiftet i 
dess helhet och stiftet är samlat kring sin biskop. --- Stiftsstyrelsen bär inte 
anställningsansvaret ensam, annat än i formell mening. Om så vore fallet skulle en 
stiftsstyrelse kunna vägra att anställa en nyvigd biskop.”  
 
Utifrån Svenska kyrkans självförståelse borde alltså en biskop inte kunna avsättas 
(genom avsked eller uppsägning) genom ett ensidigt beslut av en kyrklig nivå eller 
av en ansvarslinje (jfr Lag om Svenska kyrkan §2). 
 
Dessa kortfattade teologiska noteringar ger vid handen att biskopsämbetet 
internationellt och nationellt uppfattas som konstituerande för kyrkan och som ett 
eget ämbete, som i sin ämbetsutövning är självständigt.  
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Organisatoriska noteringar 
Som ovan framhållits uppfattas biskopsämbetet som ett eget organ i stiftet. Biskopen 
är visserligen formellt anställd av stiftsstyrelsen, men relationen mellan stiftsstyrelse 
och biskop är inte tydligt formulerade. Noteras kan att stiftet inte är organiserat som 
en linjeorganisation med chefer och övriga anställda och en styrelse som disponerar 
över de anställda i alla avseenden. Anställning av biskopar sker efter val, utan att 
stiftsstyrelsen (annat än som en del av valkorporationen) kan besluta. Biskopen är 
inte underställd stiftsstyrelsen i sitt utövande av ämbetet utan är dess ordförande. 
Biskopens lön sätts inte av stiftsstyrelsen utan i särskild ordning. Biskopen kan 
därför inte jämföras med en kommundirektör eller VD. När en styrelse förlorat 
förtroendet för en kommundirektör eller VD kan beslut fattas om att de skall avgå. 
 
Stiftets organisation skiljer sig således från moderna organisationsideal genom att 
flera olika intressen (det kyrkliga ämbetet och förtroendevalda) har inflytande. 
Varken ämbetsinnehavare eller förtroendevalda disponerar helt över organisationen.  
 
Noteras kan att de ingående bestämmelser som fanns i Kyrkolagen 1992 om 
biskoparnas anställning, disciplinansvar mm, inte förts vidare till kyrkoordningen. 
Dessa frågor är således inte reglerade utan får bedömas utifrån skrivningarna i 
förarbetena till kyrkoordningen. 
 

Sammanfattande analys 
Ovan har framhållits  

• att biskopsämbetet är konstitutivt för Svenska kyrkan 

• att biskopen traditionellt har en mycket stark ställning som inte skulle 
förändras i samband med relationsändringen mellan kyrkan och staten 

• att ingående reglering om arbetsgivarskap mm för biskopar saknas 

• att biskopen utgör ett eget självständigt ämbete i stiftet 

• att biskopen inte är en tjänsteman underställd stiftsstyrelsen i utövningen av 
sitt ämbete 

• att stiftsstyrelsen är arbetsgivare endast i teknisk och avsevärt begränsad 
omfattning 
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• att tillsyn över biskopar utövas av biskopsmötet och Svenska kyrkans 
ansvarsnämnd för biskopar. 

 
Enligt min bedömning innebär detta att stiftsstyrelsen utifrån Svenska kyrkans 
regelsystem och självförståelse inte kan vidta arbetsrättsliga åtgärder mot en biskop.  
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Bilaga 
Uttalande av Svenska kyrkans biskopsmöte den 8 oktober 2020 
 
Biskopens roll och person symboliserar kallelsen till enhet - både för församlingar, 
stift, Svenska kyrkans helhet och som en del i den världsvida gemenskapen. En 
biskop vigs inte bara till biskop för ett stift: utan för Kristi kyrka. 
 
I det ljuset framstår den uppkomna situationen i Härnösands stift: som djupt 
smärtsam och ytterst problematisk. Den är smärtsam på ett personligt och mänskligt 
plan för de inblandade, inte minst för vår kollega biskop Eva Nordung Byström. Den 
är problematisk för hela Svenska kyrkan – både när det gäller gestaltandet av 
enheten i Kristus och det gemensamma ansvarstagandet för att den grundläggande 
uppgiften ska utföras så att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en 
kristen gemenskap 
skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. 
 
Vi är medvetna om att det kan uppkomma situationer där samarbetet mellan 
stiftsstyrelse och biskop brister. Alla som är valda med förtroende kan också mista 
förtroendet. Oavsett vilken lösning den akuta krisen i Härnösands stift: får har det på 
ett principiellt plan blivit tydligt att vi i framtiden behöver en annan ordning för att 
kunna hantera en liknande situation väl. 
 
Konflikten synliggör ett antal principiella frågor om biskopsämbetets identitet och 
plats i Svenska kyrkan. Dessa frågor kräver förnyad och djupare reflektion. Våra 
gemensamma kunskaper och insikter behövs i omsorg såväl om enskilda som om 
Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.  
 
Biskopsämbetet i Svenska kyrkan står på fast ekumenisk, läromässig och demokratisk 
grund. 
 
I Borgåöverenskommelsen § 42 står: ”Guds gåvors mångfald kräver samordning, så 
att de kan berika hela kyrkan och dess enhet. Denna mångfald och mängden av 
uppgifter i tjänandet kräver ett samordnande ämbete. … Episkopé (tillsyn) är ett hela 
kyrkans behov och att den trofast utövas i evangeliets ljus är av grundläggande 
betydelse för kyrkans liv.”  
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Ur läromässigt perspektiv är biskopsämbetet självklart för en episkopal kyrkas 
självförståelse och själva grunden för stiftens existens. Historiskt sett gäller: Utan 
biskop inget stift: – biskopen föregår stiftet. När kyrkan växte fram skapades inte 
först en regional uppdelning som sedan fick en högste tjänsteman. En biskop vigdes, 
och kring biskopen samlades den lokala kyrkan. Kräklan symboliserar biskopens 
herde- och ledaruppdrag – ett uppdrag som är en helhet och är relevant för stiftet i 
alla dess dimensioner.  
 
Biskopsuppdraget, enhetens ämbete, bygger broar mellan olika roller, funktioner och 
tjänster i kyrkan. Det blir tydligt i hur biskopar utses och tas emot. En biskop väljs av 
lika delar förtroendevalda och präster/diakoner i församlingar, liksom av 
domkapitel och stiftsstyrelse. Biskopsvalet bekräftas av kyrkostyrelsen och hon eller 
han vigs av ärkebiskopen, tas emot i stiftet av domprosten och anställs av 
stiftsstyrelsen. 
 
Biskopsrollen är således också integrerad med Svenska kyrkans demokratiska 
uppbyggnad. En biskop är vald med förtroende av båda ansvarslinjerna och 
biskopens mandat vilar i ett nät av bejakelser från olika instanser. På det viset 
markeras att biskopen representerar stiftet i dess helhet och stiftet står samlat runt 
sin biskop. 
 
 
Sett i detta ekumeniska, läromässiga och demokratiska sammanhang utgör själva 
anställningsförhållandet bara en liten och begränsad del av biskopens mandat. Ur 
arbetsrättslig synvinkel är anställningen givetvis avgörande, men utifrån kyrkans 
ordning är den endast en del i en större helhet. Stiftsstyrelsen bär inte 
anställningsansvaret ensam, annat än i formell mening. Om så vore fallet skulle en 
stiftsstyrelse kunna vägra att anställa en nyvigd biskop.  
 
Utifrån Svenska kyrkans självförståelse borde alltså en biskop inte kunna avsättas 
genom ett ensidigt beslut av en kyrklig nivå eller av en ansvarslinje. Om en 
stiftsstyrelse ändå säger upp en biskop kan detta vara arbetsrättsligt korrekt, men det 
står i konflikt med ecklesiologiska och demokratiska principer som hör till Svenska 
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kyrkans tro, bekännelse och lära. I detta hänseende är en översyn av vår 
kyrkoordning nödvändig.  
 
Kyrkoordningen räknar med ett dubbelt ansvarsutkrävande: vigningslinjen inför 
domkapitlet respektive ansvarsnämnden för biskopar och förtroendevaldalinjen 
inför väljarna. Ansvarsutkrävandet för arbetsgivarlinjen är däremot inte teologiskt 
bearbetat. Händelseutvecklingen i Härnösands stift: synliggör att kyrkoordningen 
inte förutsett att arbetslagstiftningen skulle kunna få som konsekvens att läromässiga 
och demokratiska principer sätts ur spel.  
 
Efter relationsförändringen år 2000 är stiftsstyrelsen, där biskopen är ordförande, 
också biskopens arbetsgivare - en ordning som enligt vår mening hittills fungerat väl. 
Dock, om en stiftsstyrelse, i enlighet med gällande arbetsrätt, önskar avsluta en 
biskops anställning uppstår problem. Dessa kan sammanfattas i tre frågor: 
 
- Hur relaterar ett sådant beslut till Svenska kyrkans självförståelse som en episkopal 
kyrka? (där biskopen representerar stiftet i dess helhet) 
 
- Hur relaterar ett sådant beslut till Svenska kyrkans självförståelse som en 
demokratisk kyrka? (där anställningen de facto avgjorts vid valurnorna och inte vid 
stiftsstyrelsens bord?) 
 
- Är det rimligt att biskopens anställningsförhållande möjliggör ett åsidosättande av 
Svenska kyrkans förståelse av biskopsuppdraget? 
 
I nuläget hamnar ett antal för vår kyrka grundläggande principer i konflikt med 
varandra. Det är uppenbart att alla goda krafter nu behöver samverka för att 
utarbeta en långsiktigt hållbar ordning för biskopens anställning som harmonierar 
med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och som överensstämmer med vår 
kyrkas teologiska och demokratiska ordningar för gemensamt ansvarstagande. 
 
Svenska kyrkans biskopsmöte den 8 oktober 2020 
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