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Ärkebiskopsämbetet – en tydlig institution med personligt präglat ledarskap 

 
De sju ärkebiskopar min undersökning omfattar utformade sina ärkeepiskopat på skilda sätt. 
De hade olika förutsättningar och olika tankar om hur uppdraget skulle utformas. När jag här 
sammanfattar mina resultat lämnar jag dock de formella förändringarna av 
ärkebiskopsämbetet i stort sett åt sidan. De har varit flera men av utrymmesskäl hänvisar jag 
för dessa till min avhandling.  

I min undersökning har jag belyst hur ärkebiskoparna formade sitt ämbete genom att 
undersöka åtta olika arenor. Dessa skymtar fram i denna artikel men får ingen heltäckande 
redovisning. De åtta arenorna är herdabrev, biskopsvigningar, kyrkomötet, de rikskyrkliga 
styrelserna, biskopsmötet, allmänna kyrkliga mötet, böndagsplakaten och ekumeniken. De 
olika arenorna har också de förändrats över tid. Så har till exempel seden med böndagsplakat 
upphört liksom de allmänna kyrkliga mötena i den form de hade under förra seklet.  

Här vill jag helt kortfattat göra några noteringar om var och en av de sju ärkebiskopar som 
jag försökt belysa. Av naturliga skäl blir det rapsodiskt. Det vill ändå ge en bild av deras olika 
inriktningar och vad de drev på de arenor som de hade till förfogande. Sist avslutar jag med 
att försöka jämföra Svenska kyrkans ärkebiskopsämbete med situationen i andra kyrkor.  
 
Från Söderblom till Werkström 
Nathan Söderblom, som var ärkebiskop 1914–1931, expanderade ansvarsområdet för 
Uppsalastolen till hela världen. Han arbetade internationellt med fredsfrågor och med 
ekumenik. Söderblom samlade den protestantiska och ortodoxa kristenheten till den 
ekumeniska Life and Work-konferensen i Stockholm 1925. Uppsalastolen fick en ekumenisk 
brobyggarroll genom Söderblom. Han betonade kyrkans katolicitet i dess olika former: 
evangelisk, ortodox och romersk-katolsk. Söderblom lyfte fram både kyrkans tro och kyrkans 
yttre ordning liksom kontinuiteten med den förreformatoriska kyrkan.  

Söderblom drev införandet av biskopsämbetet som en central fråga både i kyrkor i 
närområdet och på missionsfälten. Biskopsämbetet var ett andligt, enande ämbete mellan 
kyrkorna. Den apostoliska successionen var ett viktigt tecken på kontinuiteten genom tiderna.  
De svenska biskopsvigningarna blev nationella och internationella högtider med assistenter 
från andra kyrkor. Söderblom tog upp sociala frågor i herdabrev och böndagsplakat och 
värnade kyrkans egenart och integritet. Det Allmänna kyrkliga mötet blev en plattform för 
uttalanden och internationella ställningstaganden. Samtidigt var han kulturöppen och medial.  
Nathan Söderbloms ärkebiskopstid präglades av expansion och förnyelse. 

 
Erling Eidem (ärkebiskop 1931–1950) önskade tona ner uppdraget som kyrkans främste 
ledare och i stället betona uppgiften i stiftet. Biskopsämbetet var ett tjänaruppdrag och Eidem 
värjde sig mot positionens traditionella auktoritet. Successionen gjorde inte att Svenska 
kyrkan var förmer än andra kyrkor.   

Eidem lade fram förslag till hur bestämmelserna för val av ärkebiskop skulle ändras så att 
stiftets präster skulle få större inflytande, men vann inget gehör för sina förslag. Eidem 
inriktade sig på meditation och det inre livet i sina andliga böcker. Han ogillade uttalanden 
och såg till så att det Allmänna kyrkliga mötet enbart fick uppbyggelsekaraktär.  

Under andra världskriget ställde Eidem sig strikt neutral mellan de krigförande parterna 
och betonade allas gemensamma skuld till världsläget. Eidem sökte samförstånd mellan kyrka 
och stat och var följsam mot den rådande utrikespolitiken. Han sökte ömsesidig förståelse 
med övriga kyrkor. Eidem arbetade på ett personligt sätt och ville ogärna framträda som 
kyrkans främste företrädare.  Erling Eidems episkopat kännetecknades av försiktighet och 
reträtt från positioner som Söderblom uppnått. 

 



Yngve Brilioth (ärkebiskop 1950–1958) tillträdde ärkestolen i efterkrigstidens kyrkokritiska 
period. Brilioth betonade kyrkoledaruppgiften och menade att biskopsämbetet var ett enhetens 
ämbete med en personlig auktoritet. Kyrkan behövde ledare med stor överblick.  

Kriser inom kyrkan, särskilt Helanderaffären, då biskopen Dick Helander avsattes för att ha 
spridit anonyma brev vid biskopsvalet, försämrade kyrkans anseende. Han verkade med stöd 
från övriga biskopar bakom kulisserna för att Helander skulle avgå frivilligt. Brilioth önskade 
skjuta fram ett avgörande om kvinnors tillträde till prästämbetet genom att inrätta en ny 
kyrkotjänst. Han slog vakt om kyrkans särart och drev ett fortsatt samband mellan kyrkan och 
staten. Brilioth var öppen för högkyrkligheten men varnade för att den kunde oroa 
församlingarna.  

Brilioths och biskopsmötets Ett brev i en folkets livsfråga om äktenskap och samliv togs 
inte väl emot; han menade dock att han hade ansvar för att leda människor rätt i folkmoraliska 
frågor. Det Allmänna kyrkliga mötet blev på nytt ett forum för uttalanden och diskussioner 
om kyrka och samhällsliv. Yngve Brilioth hade tilltro till lekmännens förmåga att företräda 
kyrkan. Sjukdom gjorde att han inte fullt ut kunde verka som primas i slutet av sin 
ämbetsperiod under vilken han återupprättade ärkebiskopsämbetet och konsoliderade det. 

 
Gunnar Hultgren, ärkebiskop mellan 1958 och 1967, menade att kyrkan själv kunde 
bestämma om ämbetets utformning. Det fanns egentligen bara ett ämbete från Kristus, men 
med olika uppdrag. Handpåläggningsföljden var inte central men väl det evangeliska 
budskapets succession.   

Hultgren sökte nya vägar för kyrkan att möta folket. Han understödde starkt det 
socialetiska arbetet som ville att kyrkan skulle möta människor genom deras organisationer; 
en modell som fick stark inomkyrklig kritik.  Hultgren önskade hålla samman kyrkan trots 
oenighet i ämbetsfrågan men fattade själv beslut som skapade konflikt. Hans röst avgjorde när 
den kontroversielle Ingmar Ström blev direktor för Svenska kyrkans diakonistyrelse. Han 
värnade vidare förbindelserna med den anglikanska kyrkan; vigningsgemenskapen kom under 
denna period att upprätthållas i missionens sammanhang. Allmänna kyrkliga mötet blev plats 
för internationella missions- och biståndsfrågor och kunde därmed samla alla riktningar inom 
kyrkan. Ärkebiskopsämbetet blev under Hultgren på detta sätt både enande och splittrande. 

 
Ruben Josefson (ärkebiskop 1968–1972) ansåg att ämbetet var ett enda och att 
biskopsvigningen var en installationsakt, inte en verklig vigning. Det gjorde att Helge 
Brattgårds vigning kunde vänta åtta månader, för vilket han fick kritik i biskopsmötet. För 
Josefson var biskopsämbetet en fråga om arbetsfördelning inom kyrkans ämbete. Konflikten i 
grundläggande trosfrågor mellan biskoparna blev helt uppenbar när Bertil Gärtner och Helge 
Brattgård inte deltog i Ingmar Ströms vigning. De ansåg att han på viktiga punkter avvikit 
från Svenska kyrkans lära. 

Josefson förde in de internationella och politiska frågorna i Svenska kyrkan efter 
Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala 1968. Dessa frågor kunde ena skilda 
grupper. De politiska frågorna blev allt viktigare. Josefson deltog i protester mot Lutherska 
världsförbundets planerade generalförsamling i det diktatoriskt styrda Brasilien 1970 och 
mötet fick flyttas till Evian i Frankrike.  

Redan vid sin utnämning hade Josefson efterlyst en ny samtalston om relationsfrågor om 
äktenskap och samliv. Han medverkade också till detta i en skrift där kyrkan mer framträdde 
som samtalspartner än som formulerare av regler.  

Josefson drev att biskopar i de unga kyrkorna i Afrika och Asien skulle väljas bland de 
inhemska prästerna, inte bland missionärerna.  Han var öppen för media och stora 
personporträtt publicerades där han mer framträdde som människa än som myndighetsperson. 
Arbetssituationen för ärkebiskopen löstes genom att ett särskilt kansli byggdes upp med 
personal som skulle stötta honom i hans arbetsuppgifter. Ruben Josefson byggde struktur 
omkring ämbetet och drev internationalisering. 

 



Olof Sundby (ärkebiskop 1972–1983) sökte lösa två konflikter: ämbetsfrågan och kyrka–stat-
frågan. I den första eftersträvade han att alla oavsett uppfattning skulle godta gemensamma 
samarbetsregler; detta godtogs inte av regeringen, som inte ville ha någon särreglering på 
kyrkans område. I kyrka–stat-frågan önskade Sundby att kyrkomötet 1979 skulle godta 
regeringens förslag till förändrade relationer, vilket dock avvisades. Han misslyckades 
därmed i båda  frågorna. 

Sundby drev frågor av politisk karaktär på ett kraftfullt sätt; det gällde situationen i 
Sydafrika, frågor om en ny ekonomisk världsordning och om krigsmaterielproduktion. Hans 
ekumeniska fredskonferens Life and Peace 1983 med brett deltagande från hela kristenheten 
väckte uppmärksamhet och var ett inslag i arbetet mot kapprustningen. Han var en av 
Kyrkornas världsråds presidenter och försvarade dess inriktning liksom den Ekumeniska 
utvecklingsbanken.  

Sundby framhöll att Svenska kyrkan var ett trossamfund med en bestämd bekännelse och 
vidhöll att en präst som låtit döpa om sig måste lämna prästämbetet. Högsta instans avvisade 
hans argument och Sundby använde rättsordningen som argument för en fri kyrka. Han 
vidgade kretsen av inbjudna till biskopsvigningar nationellt och internationellt och gav 
vigningarna en framträdande funktion som ekumenisk mötesplats. Sundby var öppen mot 
medierna och framträdde i stort uppslagna intervjuer i pressen. Ekumeniken och fredsfrågorna 
hade en central plats i Olof Sundbys ärkebiskopsämbete.  

 
Bertil Werkströms (ärkebiskop 1983–1993) ämbetssyn speglas i det brev om kyrkans ämbete 
som biskopsmötet publicerade. Ämbetet är treledat: biskop, präst och diakon är olika uppdrag 
inom samma ämbete. Biskopsuppdraget handlade om att leda stiftet, att vara en brobyggare 
för enhet, att förvalta det andliga arvet och att delta i det offentliga samtalet.  

Werkström hävdade med bestämdhet att han, trots ordförandeskap i den politiskt valda 
Centralstyrelsen, i sitt ämbete kunde göra ställningstaganden och insatser utan demokratisk 
förankring. Det låg i det självständiga ämbete han anförtrotts. Biskopar skulle bara 
representera ämbetet varför Werkström drev och fick gehör för att inga biskopar skulle låta 
sig väljas som kyrkomötesledamöter. Detta hade några gjort den första mandatperioden och 
därmed kommit att även representera väljarna.  

Werkströms ekumeniska insats låg främst i det närmande till den romersk-katolska kyrkan 
han åstadkom i en slags vänskapsekumenik med påven Johannes Paulus II efter dennes besök 
i landet. Werkström såg en möjlighet till ett närmande mellan kyrkorna med den heliga 
Birgitta som gemensam gestalt. Mötet resulterade, med den heliga Birgitta som länk mellan 
kyrkotraditionerna, i flera gudstjänster i S:t Peterskyrkan i Rom med påven och ärkebiskopen 
sida vid sida.  

När frågorna om hiv och aids blev aktuella gav Werkström rådet till homosexuella att leva 
celibatärt vilket mötte stark kritik.  

Werkström preciserade ärkebiskopsämbetets plats och expanderade det ekumeniska 
uppdraget.    

 
Ärkebiskopsämbetet i ekumenisk  profil  
Ärkebiskopsämbetet i Svenska kyrkan liknar till sin karaktär det som finns i den romersk-
katolska kyrkan och i Church of England; det är knutet till ett särskilt biskopssäte och den 
som utses innehar tjänsten till sin avgång genom pension eller av andra skäl medan 
biskopsämbetet är livslångt. Uppgiften att leda kyrkoprovinsen och det egna stiftet är liknande 
inom dessa kyrkor även om graden av inflytande över övriga biskopar och stift inom 
provinsen varierar liksom på vilka formella positioner ett sådant ledarskap grundas. Den 
norska kyrkan och Finlands evangelisk-lutherska kyrka liknar även den Svenska kyrkan 
härvidlag tillsammans med de baltiska kyrkorna.  

Flera lutherska kyrkotraditioner, bland annat de tyska och amerikanska, har ett ledarskap 
som väljs periodvis. Dessa biskopar kan vanligtvis omväljas för ytterligare perioder vilket ger 



väljarna starkt inflytande över ledarskapet över tid samtidigt som det gör innehavaren mindre 
fri i sitt ledarskap. Uppdraget har en mer företagsliknande eller politisk konstruktion.  

Den grundläggande konstruktionen av ärkebiskopsämbetet inom Svenska kyrkan som ett ej 
tidsbestämt uppdrag har inte ifrågasatts under undersökningsperioden. Det hör även samman 
med den grundläggande synen på biskopsämbetet som ett livslångt uppdrag i kyrkan.       

Sedan reformationen har ärkebiskopen i Uppsala betraktats som Svenska kyrkans främste 
företrädare inåt i kyrkan och utåt mot stat och samhälle och anknöt till den medeltida 
ställningen. Företrädarskapet gäller både andliga och praktiska frågor.  Under 
undersökningsperioden har denna syn på ärkebiskopsämbetet bekräftats i olika utredningar 
och förstärkts. Den har förstärkts främst på två sätt. För det första genom den fokusering som 
skett på uppgiften som primas, medan uppgiften som stiftsbiskop tonats ner.  

Uppgiften som Svenska kyrkans primas har växt under 1900-talet. Allt fler rikskyrkliga 
styrelser inrättades och ärkebiskopen blev dess självskrivne ordförande. När 
riksorganisationen gjordes om 1982 blev ärkebiskopen ordförande i den centrala styrelsen 
som hade hand om de övergripande kyrkliga frågorna på nationellt plan. Den har senare efter 
år 2000 utvecklats till Kyrkostyrelse. Ställningen i kyrkomötet stärktes allteftersom sedan 
reformen med en vald ordförande tillkom.  

Men uppgiften har även förstärkts genom samhällets och medias förväntningar på att 
kyrkan som organisation ska ha en tydlig företrädare med auktoritet.  Det har inte varit 
möjligt för ärkebiskoparna att avstå från att verka ekumeniskt. Söderbloms insats och synen 
på Svenska kyrkan som en brokyrka mellan olika kyrkotraditioner har påkallat ärkebiskopens 
aktiva deltagande inom ekumeniken. Detta har förstärkt ärkebiskopens ställning som kyrkans 
ledare. Biskopsämbetet har även betraktats som ett enhetens ämbete, inåt och utåt mot andra 
traditioner. 

Uppgiften som stiftsbiskop lättades 1990 genom att en biträdande biskopstjänst inrättats i 
stiftet. I samband med antagande av Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1999 klargjordes de 
båda biskoparnas uppgifter inom stiftet och uppgiften som biskop i Uppsala fick starkare 
konturer. Redan Nathan Söderblom hade förutom stiftsdelning aktualiserat frågan om en 
suffraganbiskop i stiftet. Vid flera tillfällen föreslogs att ärkebiskopen inte skulle ha något 
eget stift utan löskopplas från tillsynsuppgifter och stiftsledning. Denna syn har dock inte haft 
framgång då synen på biskopen som främst ledare av ett stift vunnit gehör. Också 
ärkebiskopen ska ha sådana uppgifter, även om de minskat i omfattning; biskopsämbetet är ett 
ämbete för tillsyn och stöd för präster och församlingar och denna grundläggande karaktär ska 
kvarstå.   

Ärkebiskopsämbetet är dock inte likriktat. Varje ärkebiskop kan med detta som grund 
utforma sitt ämbete på olika sätt. Som ämbetsinnehavare och med avgivna löften som 
utgångspunkt kan han eller hon forma sitt ämbete efter den innevarande situationen och efter 
vad som bör prioriteras i kyrka och samhälle. Det handlar både om hur det andliga ledarskapet 
utövas och om handläggningen av praktiska kyrkofrågor. 

 
De organisatoriska förändringarna som ägt rum har stärkt ärkebiskopsämbetet. Ärkebiskopen 
ska med sin traditionella och legala auktoritet självständigt och med personligt ansvar efter 
bästa förmåga verka för Svenska kyrkan. Det innefattar allt från ett ledarskap i andliga frågor 
till åtgärder inom kyrkolivet, allt från det som rör själen till organisationen. 
Ärkebiskopsämbetet har utvecklats till en tydlig institution i kyrkan med ett personligt utövat 
ledarskap i offentligheten. 
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