
http://www.diva-portal.org

Preprint

This is the submitted version of a paper published in Svensk kyrkotidning.

Citation for the original published paper (version of record):

Hansson, K. (2020)
Biskopsämbetet i Svenska kyrkan
Svensk kyrkotidning, 116(11): 314-317

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-434978



Biskopsämbetet i Svenska kyrkan,  

Svensk kyrkotidning 13 november 2020 
 

Klas Hansson 

Docent i kyrkohistoria 

 

För 35 år sedan försökte ett femtontal kyrkopolitiker tysta ärkebiskop Bertil Werkström. 

Bakgrunden var diskussionen rörande grunden för medlemskap i Svenska kyrkan. Skulle det 

förbli som tidigare, att barnet följde föräldrarnas medlemskap, eller skulle dopet bli 

medlemsgrundande? Den dåvarande ärkebiskopen Bertil Werkström uttalade i en intervju i 

Svenska Dagbladet (SvD 15.8.1984) att han menade att dopet skulle vara medlemsgrundande. 

Ledande kyrkopolitiker från flera partier protesterade i en skrivelse mot ärkebiskopens 

uttalande. Bland undertecknarna fanns bland andra socialdemokraterna överförmyndaren Lars 

Rydje och kyrkoherden Gunnar Lindberg, centerpartisterna riksdagsledamoten Stina Eliasson, 

f. statsrådet Torsten Gustafsson och sedermera biskopen Thomas Söderberg liksom 

moderaten disponenten Sigvard Hovstadius. Det var en bred uppslutning företrädare som 

önskade tysta Werkström – den politiska bredden underströk beslutsamheten. Ärkebiskopen 

borde inte uttala sig i en fråga som höll på att utredas. Werkström pekade på att hans uppdrag 

var större än att uttrycka en majoritetsmening från styrelsen. Han stod fri och kunde uttrycka 

sin egen mening.  

På kyrkomötet 1985 följde Werkström upp sin inställning. Han ville undanröja all tveksamhet 

om ärkebiskopens uppgift. Den gick långt utöver att vara ordförande i de rikskyrkliga 

styrelserna. Han skulle tillsammans med de övriga biskoparna vaka över hur kyrkans lära 

uttolkades och efterlevdes. Han hade också̊ uppdraget att verka för kyrkans synliga enhet och 

helhet. Det innebar en strategisk uppgift inför framtiden. Han menade att han måste stå fri att 

deklarera sina uppfattningar, även i förhållande till den styrelse som han ledde. I ett anförande 

1990 framhöll Werkström att det skulle vara en allvarlig konflikt om folkkyrkotanken 

tolkades så att kyrkomötet utövade folkets makt och att biskoparna och andra 

ämbetsinnehavare var verkställande tjänsteman. Det skulle förändra kyrkans identitet.  

Händelsen utspelade sig bara ett par år efter den stora kyrkomötesreformen 1982 då detta kom 

att bestå enbart av valda ledamöter. Den kan vara en bra utgångspunkt för att göra några 

nedslag i synen på biskopsämbetet. 

Vigningen 
Vid biskopsvigningen beskrivs biskopens uppgifter. Till uppgifterna har att viga och visitera, 

rådslå och lyssna, besluta och vara en herde för Guds hjord. Det är ledningen av kyrkan som 

beskrivs. Och detta speglas också i vigningslöftena. Dessa gäller inte för ett specifikt stift, 

utan gäller för biskopsuppdraget i hela kyrkan. Det första löftet avser just detta; att kyrkan 

uppbygges och Guds vilja förverkligas i världen. Det andra löftet avser tillsynsuppdraget: 

försvara tron, tillse att Guds ord predikas ”rent och klart” och att sakramenten förvaltas rätt. 

Det tredje löftet avser att värna kyrkans ordning och enheten.  Att vigningen äger rum i 

Uppsala speglar synen att det är för tjänst i hela kyrkan en biskop vigs, inte enbart för 

uppgifter inom sitt stift. Så har det varit sedan 1876 utom när Luleå stifts förste biskop Olof 

Bergqvist vigdes i Luleå domkyrka 1904.  Stiftsbiskopen representerar hela kyrkan i sitt stift 

och sitt stift i hela kyrkan. 



Hur hamnade då biskopskandidaten inför altaret? Enligt luthersk teologi är det sista ledet i 

lång process, den om att vara rätt kallad (rite vocatus). Det är kyrkans yttre kallelse till dem 

som ska anförtros kyrkans ämbeten. För biskopen manifesteras denna genom val, bekräftelse 

av valet samt vigning, där vigningen är slutet på en lång process. I förarbetena till 1987 års 

vigningsordningar avvisas tanken på att återuppta seden att ställa frågan till församlingen om 

den samtycker till vigningen. Det skulle leda till tanken att vigningsgudstjänsten inte var 

slutpunkten på en lång process utan att denna skulle kunna omprövas. Biskopen som vigs är 

kallad i kyrkans fastställda ordning, en pastor populi. Ämbetet (ministerium) är en gudomligt 

instiftad ordning i enlighet med Augustana V och XIV.  

Augsburgska bekännelsen i artikel XXVIII gör upp med biskoparnas världsliga makt och 

dåtidens sammanblandning med det värdsliga styret. Biskoparnas uppdrag är att tillse att 

evangeliet förkunnas klart. Uppdraget från Gud står i centrum.  

Både vigningsordningar och kyrkans bekännelseskrifter betonar ämbetet som ett gudagivet 

uppdrag. I Kyrkoordningen 1571 beskrivs två: präst och biskop. Oavsett vad det kallas – 

ämbete, den ordinerade tjänsten, vigningstjänsten – är det inte en tjänst som kommer till för 

att en verksamhet ska kunna fungera, utan är en del i Guds sätt att verka i sin kyrka. Det är 

inte en praktisk anordning utan hör till kyrkans väsen; det hör till kyrkans esse, det är 

konstitutivt, inte till hennes bene esse, det som man ha eller mista.  

Biskopsmötet redogjorde i sitt brev Biskop, präst och diakon i Svenska kyrkan, Ett 

biskopsbrev om kyrkans ämbete (1990) för relationen mellan det allmänna prästadömet och 

det särskilda ämbetet. Till det allmänna prästadömet är alla kristna kallade, nämligen att 

gestalta och förmedla evangeliet. ”Guds kyrka på jorden byggs av alla tillsammans för att 

tjäna den värld till vilken kyrkan är sänd. Detta är den tjänst i Kristi kyrka som brukar kallas 

de döptas och troendes prästadöme.” 

Det finns ingen motsättning mot att det också finns en särskild tjänst i kyrkan. Det tillhör 

kyrkans grundstruktur som fordras för att Guds folk ska stärkas i tro och tjänst. De står i ett 

särskilt gudomligt uppdrag som kräver en särskild vigning, nämligen att överräcka evangeliet.  

Det handlar alltså inte om en konflikt utan om samspel mellan det allmänna prästadömet och 

den kyrkliga vigningstjänsten. Den särskilda vigningstjänsten är en, men har tre olika 

uppdrag: biskop, präst och diakon.  

När det gällde biskopsämbetet framhölls biskopens uppdrag att utöva episkopé, ledning och 

tillsyn, att vaka över läran och sakramenten, att viga, att arbeta för enheten, att delta i det 

offentliga samtalet, att förvalta det andliga arvet, att vara pastor pastorum, att vara den 

gudomliga enhetens tjänare. Ämbetet var instiftat av Gud för att människor skulle kunna få 

den rättfärdiggörande tron. Så långt biskopsbrevet. 

 

Relationen mellan det allmänna prästadömet och det särskilda ämbetet kan tyckas oklar. Alla 

döpta har del i det allmänna prästadömet, en gemenskap var och en inlemmas i genom dopet. 

Men det är inte en ordningsfråga att några av dem avskiljs som präster. Då skulle hela 

kyrkans ämbete inte vara fråga om mer än en arbetsfördelningsfråga. I stället är ämbetet en 

särskild Guds gåva till kyrkan, och ingår i kyrkans struktur.  Det särskilda ämbetet är inte en 

anställning eller tjänst – det är i stället något som förblir livet ut för den vigde, oavsett 

anställningsstatus.  

 



Ärkebiskoparna 
I min forskning (Svenska kyrkans primas. Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990) har 

jag haft anledning att studera vad Svenska kyrkans ärkebiskopar haft för syn på sitt ämbete. 

Några nedslag kan vara av intresse. 

 

Nathan Söderblom betonade i sitt herdabrev kontinuiteten med den gamla kyrkan och med 

den förste ärkebiskopen av Uppsala. Biskopsämbetet och successionen bevarades i den 

svenska reformationen. Även om just biskopsämbetet inte var ett gudomligt påbud var det en 

gåva med rötter i nytestamentlig tid och en symbol och garant för kyrkans övernationella 

sammanhang. Söderblom verkade intensivt för att andra kyrkor skulle införa biskopsämbetet, 

både i närområdet i Baltikum och på de så kallade missionsfälten, i Indien och Afrika. Han 

lyckades i Reval (nu Tallinn) och Riga samt i Tranquebar. Det är alltså framför allt en 

ekumenisk aspekt som Söderblom för fram. Erling Eidem, som efterträdde Söderblom, 

betonade framför allt tjänandet – hans egen tjänst handlade om att tjäna, inte att härska. Det 

var i det personliga mötet det hade sin plats Det måste ses som en starkt individualistisk 

hållning och Eidem tonar ner ämbetets auktoritet byggt på legalitet och tradition.   

 

Med Yngve Brilioth på Uppsalastolen från 1950 framhävdes återigen de ekumeniska dragen i 

biskopsämbetet. Tanken om biskopen som enhetens representant hade väckts till liv och 

biskopens personliga auktoritet hade underlättat förbindelserna mellan kyrkorna. Men, 

betonade Brilioth, också samhällslivets förändringar gjorde att det behövdes ledare med 

överblick.   Ruben Josefson betonade å sin sida ämbetet som en gudomlig instiftelse och 

ordning. Det betydde att det inte tillkommit för ordningens skull – det var en gudomlig 

ordning och det hörde till det konstitutiva för kyrkan. Ämbetet var ett, men det fanns en 

praktisk uppdelning av uppgifter mellan präster och biskopar. Successionen visade att ämbetet 

inte var ett mänskligt påhitt utan gick tillbaka till ett uppdrag från Herren.  

 

Olof Sundby framhöll i ett yttrande över en rapport från Faith and Order att ämbetet hade tre 

led: det episkopala, det presbyteriala och det diakonala. Arbetet med biskopsbrevet om 

kyrkans ämbete pågick och Sundby lyfte fram sådant som var centralt i detta dokument.  

 

Vi kan se att ärkebiskoparna betonar något olika drag av biskopsämbetet: Söderblom och 

Brilioth det ekumeniska draget och det offentliga samtalet, Eidem det personliga, pastorala 

draget, Josefson dess gudomliga karaktär och Sundby ämbetets olika dimensioner. Det är 

sådant som på olika sätt finns med i den ekumeniska dialogen om ämbetet. Där har de och   

klätts i begreppen personligt, kollegialt och utövat i gemenskapen. 

 

 

 Nyare dokument 

Frågan om kyrkans ordinerade tjänst eller ämbete har varit föremål för mycket 

uppmärksamhet i de ekumeniska dialogerna och även inom Lutherska världsförbundet.  

Faith and Order-kommissionens dokument Dop, nattvard, ämbete (1983) förespråkar det 

tredelade ämbetet: biskop, präst och diakon (artiklarna 19–25). Ämbetet ska utföras på ett 

personligt, kollegialt och gemenskapsorienterat sätt. Det ska vara personligt eftersom Kristi 

närvaro hos sitt folk mest verkningsfullt markeras genom den person som ordinerats. Det ska 

vara kollegialt då det finns behov av ett kollegium som delar uppdraget och representera 

gemenskapen. Det ska också finnas en gemenskapsdimension där gemenskapen är delaktig i 

utövandet av ämbetet (artikel 26). Översatt till Svenska kyrkans förhållanden handlar det 



kollegiala om biskoparnas gemenskap och överläggningar medan gemenskapsdimensionen 

avser de förtroendevaldas delaktighet i kyrkans styrelse i olika funktioner.  

I Lutherska världsförbundets rapport The Episcopal Ministry within the Apostolicity of the 

Church (2003) betonades episkopé-uppdragets personliga, kollegiala och gemenskapskaps-

karaktär. Tillsammans med lekmän och präster, som deltar i tillsynsuppdraget i olika organ, 

utövar biskopen sitt uppdrag. Tillsynsuppdraget är biskopens uppdrag men det är inte 

exklusivt i den meningen att inga andra deltar. De synodala strukturerna är ett uttryck för en 

sådan delaktighet (artikel 33). Det kollegiala draget främjar kyrkans enhet. Så långt Lutherska 

världsförbundet rapport. 

En lång serie samtalsomgångar ledde till den så kallade Borgåöverenskommelsen mellan de 

lutherska kyrkorna i Norden och Baltikum samt de anglikanska kyrkorna i Storbritannien. 

Den sista samtalsomgången presenterade förslaget till överenskommelse och innehöll 

dialogens resultat vad gällde biskopsämbetet (Borgåöverenskommelsenv1992). Gud har 

skänkt kyrkan det apostoliska ämbetet, som är instiftat av Herren och vidarefört genom 

apostlarna. Det ena ämbetets struktur visas genom dess olika uppgifter och det treledade 

mönstret med biskopar, präster och diakoner blev det allmänna mönstret i fornkyrkan (artikel 

41).   Även Borgåöverenskommelsen talar om att biskopsämbetet utövas personligt, kollegialt 

och inom gemenskapens ram. Personligt: Kristi närvaro bland sitt folk markeras mest 

verkningsfullt genom den person som ordinerats till att förkunna evangeliet. Kollegialt: 

biskopen samlar de ordinerade till att dela ämbetets uppgift samt att biskopen förbinder 

gemenskapen på lokalplanet med hela kyrkan och den universella kyrkan. Präglat av 

gemenskapen: utövandet är rotat i gemenskapens liv; det kommer till uttryck i den synodala 

formen (artikel 44). Episkopén utformad på detta sätt återfinns också i själva deklarationen. 

I den ekumeniska dialogen med de gammalkatolska kyrkorna av Utrechtunionen 

(Kyrkostyrelsens skrivelse 2015:4) betonas likheten mellan Svenska kyrkan och de 

gammalkatolska kyrkorna. De har både ett episkopat med historisk succession och de söker 

båda förstå denna succession i vidare mening än enbart handpåläggningens succession: 

biskopssätenas succession, som återfinns också i Borgåöverenskommelsen. Vigningen av en 

biskop visar på en kyrkogemenskap som sträcker sig utanför den egna kyrkan.  Och båda 

kyrkorna har synodala organ som tillsammans med biskopen utövar ett tillsynsansvar.  

I den dialog som Svenska kyrkan fört med Equmeniakyrkan (tidigare Svenska 

missionsförbundet och Svenska Baptistsamfundet) är synen på den vigda tjänsten olika. 

Equmeniakyrkan hävdar att den ordinerade tjänsten utgår ur de döptas och troendes allmänna 

prästadöme medan Svenska kyrkan menar att den är konstitutiv för kyrkan, den är ett 

”evangelieförkunnelsens och sakramentsutdelandets ämbete, som är instiftat av Gud för att 

människorna skall kunna få den rättfärdiggörande tron”. Det är en gränslinje som inte är 

ovanlig i förhållande kyrkor uppkomna i väckelsens spår. 

Så långt går det att konstatera att det finns en klar linje i Svenska kyrkans syn på sitt ämbete 

eller vigningstjänst. Det är en Guds gåva till kyrkan, instiftat av Herren, för att föra evangeliet 

vidare. Det hör till kyrkans signum. Det ena apostoliska ämbetet har tre uppdrag, biskop, präst 

och diakon. Förståelsen av biskopsämbetet som personligt, kollegialt och utövat inom 

gemenskapen har utvecklats, inte minst i de ekumeniska dialogerna.  



Biskop och förtroendevalda 

Biskopens uppdrag utövas inom gemenskapen Detta drag, det synodala eller demokratiska, 

har Göran Lundstedt belyst i Biskopsämbetet och demokratin. Biskopsrollens förändring i 

Svenska kyrkan under 1900-talets senare del (2006). Lundstedt klarlägger hur det som 

tidigare kallats den dubbla ansvarslinjen ersatts med begreppet gemensamt ansvar. Lundstedt 

menar att den kyrkomötesreform som genomfördes 1982 var ett långgående försök att förena 

den episkopala strukturen med en demokratisk/synodal ordning och att det här finns 

konfliktpunkter. Biskoparnas förutsättningar att utöva verkligt inflytande och makt över den 

egna organisationen har minskat. 

Begreppet gemensamt ansvar har uppmärksammats av forskarna Thomas Girmalm och Marie 

Rosenius som visar att begreppet gemensamt ansvarstagande men med olika roller (som det 

hette före KO 1999) först förekom i den statliga utredningen Ekonomi och rätt i kyrkan 

(1992) utan någon vidare teologisk belysning. Det skulle dock endast vara ett annat sätt att 

beskriva den för Svenska kyrkan omistliga dubbla ansvarslinjen. När KO 1999 enbart talar 

om gemensamt ansvar tyder det på att ämbetslinjen har tonats ner och att innebörden efter 

hand har förändrats. 

I min bok om partipolitik och kyrkomöte (Kyrkomöte och partipolitik. Politisk påverkan på 

Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018 (2019) visar jag hur den partipolitiska strukturen i 

kyrkomötet därutöver för in andra moment i kyrkostrukturen, nämligen de allmänpolitiska 

partierna med dessas ideologi och drivkrafter. När kyrkomötesrepresentanterna tidigare 

samlades med sin biskop till överläggningar inför viktiga frågor inom kyrkomötet sker sådana 

nu i den politiska strukturen och med dess förtecken. Det är gruppmöten varje dag i de 

politiska partierna och de grupper som delar namn och ideologi med sina partier utan att vara 

formellt en del av partiet, liksom inom de obundna grupperna. Det partipolitiska draget har 

blivit allt mer dominerande; en minoritet av kyrkomötets ledamöter tillhör de partipolitiskt 

obundna grupperna. 

 

Den samverkan som förutsätts mellan den episkopala linjen och den demokratiska är en viktig 

del i kyrkans sätt att förstå sin uppgift. Ämbetslinjen kombineras med den förtroendevalda, 

den synodala linjen. Men den blir problematisk om biskoparna betraktas som verkställande 

tjänstemän till dem som representerar folkviljan. En stiftsstyrelse kan med olika 

organisatoriska beslut vingklippa sin biskop men det kan knappast vara något som vare sig 

teologiskt eller organisatorisk har varit avsikten. Då inträder det Werkström varnade för.  

 

Den diskussion som förs om situationen i Härnösands stift visar att kyrkans egen förståelse av 

biskopsämbetet, klargörande och välgörande uttryckt av biskopsmötet i dess uttalande, tycks 

kollidera med annan lagstiftning, arbetsrätten. Går det att hoppas att biskoparnas uttalande ska 

visa sig vara avgörande? De teologiska reflektionerna om biskopsämbetet och om dess 

betydelse för kyrkan i dess helhet tycks stå på spel. Eller ska biskopen reduceras till 

tjänsteman i en stiftsorganisation, som det går att förfoga över som man vill, så länge 

arbetsrättens regler respekteras?   
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