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Per Hansson

Anmäld till domkapitlet - ärenden och 
beslut 2001 – 2019
För de flesta präster är en anmälan till domkapitlet en obehaglig upplevelse. En sådan anmälan kan som ytter-
sta konsekvens få att prästen förlorar sin rätt att utöva det kyrkliga ämbetet och därmed även sin försörjning (i 
förekommande fall även bostad) och kanske hängas ut i lokal- eller rikspress. En anmälan kan därmed vara något 
mycket allvarligt för den enskilda prästen.  I denna artikel redovisar Per Hansson anmälningar mot präster från 
och med 2001. 

Tjänst och ämbete
Tidigare bestämmelser
Synen på hur prästens ämbete (rätt-
en att utöva prästämbetet) och 
tjänst (anställning) förhåller sig till 
varandra har ändrats under senare 
decennier. I äldre lagstiftning rela-
terades eventuella åtgärder mot en 
präst till tjänsten (anställningen). 
Ämbetsbrott av präst avdömdes hu-
vudsakligen i allmän domstol i en-
lighet med allmän lag. Först sedan 
prästen dömts till avsättning från 
tjänsten kunde domkapitlet skilja 
prästen från prästämbetet.  Utveck-
lingen gick senare mot att skilja 
tjänst och ämbete åt så att prästens 
anställning inte har med rätten att 
utöva prästämbetet att göra. Synen 
ändrades också så att man inte heller 
kan skilja prästen från ämbetet utan 
ämbetet ses som en kallelse till tjänst 
som inte kan tas från prästen. Däre-
mot kan behörigheten att utöva prä-
stämbetet återkallas på kortare eller 
längre tid. 

Nuvarande bestämmelser
Vid relationsändringen överfördes 
hela arbetsgivarfunktionen från stat/
domkapitel till den lokala arbetsgiva-
ren och domkapitlens ställning som 
arbetsgivare avskaffades. Det innebär 
att församlingen som arbetsgivare 
har att pröva frågor om prästens an-
ställning på samma sätt som för an-
dra arbetstagare medan domkapitlet 
prövar frågor om prästens ämbete 
(vigningstjänsten).

Viss koppling till domkapitlet be-
hölls genom införande av en för-
samlingsinstruktion, ett sorts mål- 
regel- och identitetsdokument för 
varje församling (Hansson, 2004). 
Församlingsinstruktionen ersatte 
delvis de tidigare av domkapitlet ut-
färdade tjänstgöringsföreskrifterna 
för präster.  Tidigare bestämmelser i 
Kyrkolagen (KL) 1992 om tillsyn mm 
ersattes i Kyrkoordningen 1999 (KO) 
med särskilda bestämmelser om till-
syn och om hur disciplinansvar kan 
utkrävas. Tillsynen (KO 31 kap.) har 
tidigare studerats i ett antal mindre 
projekt (Hansson, 2010, 2012, 2016, 
2017; Klefbeck, 2011).

När prästerna blev lokalt anställda 
innebar detta också att arbetsgivar-
na hade möjlighet att, som andra 
arbetsgivare, meddela disciplinpå-
följd såsom varning, omplacering, av-
stängning, uppsägning eller avsked-  
ande. För att förhindra att försam-
lingarna skulle vidta sådana åtgärder 
med anledning av prästens utövande 
av vigningstjänsten (prästämbetet) 
infördes en bestämmelse om s.k. be-
fogenhetsprövning. Slagordsmässigt 
myntades begreppet ”predikstolens 
frihet” för att beskriva vad befogen-
hetsprövningen skulle skydda (Hans-
son, 2021).

För domkapitlen kom ändring-
arna i prästernas anställningsför-
hållanden från 2000 innebära att de 
handlägger nya ärendetyper: befo-
genhetsprövning samt ärenden där 
de hade relativt ringa erfarenhet (er-

inran och prövotid (från 2004) samt 
obehörighet för präster och diakon-
er)1.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
domkapitlen vid relationsändringen 
fick nya arbetsuppgifter i tillsynen 
av präster och diakoner. Vidare kan 
hävdas att prästens anställning med 
statliga villkor (för många med full-
makt) under det sena 1900-talet var 
betydligt tryggare för den enskilda 
prästen än nuvarande förhållanden 
efter 2000. 

Syftet är att redovisa  
anmälningar
I denna artikel är syftet att redovisa 
anmälningar mot präster för de första 
20 åren efter relationsändringen mel-
lan Svenska kyrkan och staten. 
Följande frågeställningar behandlas:
1. vilka anmälningar mot präster har 

gjorts? 
2. hur handläggs de?
3. vilka beslut har domkapitlen fat-

tat?
4. finns skillnader mellan kvinnor 

och män?

Empiriskt material och metod
För att genomföra studien har samt-
liga anmälningar som inkommit till 
domkapitlen i Svenska kyrkan vart 
tredje år från 2001 till 2019 insamlats 
och analyserats. Undersökningen 
utgör således inte en totalundersök-
ning, men min bedömning är att det-
ta är tillräckligt för undersökningens 
syfte.
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Undersökningen är genomförd 
som en dokumentstudie. Materialet, 
som är offentligt, har tillhandahållits 
av respektive domkapitel. Ett stift har 
trots två påminnelser inte besvarat 
förfrågan om kopior av handlingar 
för åren 2016 och 2019. Stiftet har ti-
digare år haft mycket få anmälningar 
och bortfallet bör inte påverka un-
dersökningens resultat i stort. Det 
insamlade materialet omfattar sam-
manlagt 302 anmälningsärenden. 

Några ärenden har sekretesskyd-
dats av respektive domkapitel. Det 
är domkapitlens handläggning av 
ärendena som undersöks och beslut 
i Svenska kyrkans överklagande-
nämnd (ÖN) har endast undantagsvis 
tagits med. Några präster har själva 
anmält till domkapitlet att de vill av-
säga sig rätten att utöva sitt ämbete. 
Dessa har inte tagits med eftersom 
de själva anmält detta, de flesta för att 
de övergått till ett annat samfund. En 
av dessa präster var åtalad för barn-
pornografibrott och undvek dom-
kapitlets prövning genom att avsäga 
sig rätten att utöva vigningstjänsten. 
Analysen av materialet har skett med 
hjälp av statistikprogrammet JMP16.

Anmälningar till domkapitlet
Nedan redovisar jag resultat för de 
anmälningar som gjorts till domka-
pitlen. 

Frekvens
Frekvensen av anmälningar framgår 
av figur 1. Den tidigare tydliga upp-
gången av antalet ärenden under 
2010 har inte fortsatt. Det stora anta-
let anmälningar 2010 kan möjligtvis 

förklaras av slumpmässiga förhållan-
den och inte, som jag tidigare antagit, 
av en ökad anmälningsbenägenhet. 
Anmälningarna förefaller snarare ha 
stagnerat på en nivå med ca 45 – 55 
ärenden per år. Även inom andra pro-
fessioner sker liknande anmälningar. 
Som jämförelse kan nämnas att un-
der 2019 anmäldes 456 advokater till 
Advokatsamfundet, vilket utgör 7,5% 
av medlemmarna. 129 advokater fick 
en påföljd; erinran (75), varning (26), 
varning med straffavgift (28), uteslut-
ning (0). Samma år inkom 410 ären-
den gällande läkare till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) vilket 
innebär ca 0,95% av tjänstgörande lä-
kare.  Antalet anmälningar mot präs-
ter (ca 1,5% – 2,0% årligen) förefaller 
sålunda lågt i jämförelse med advoka-
ter, men högre än läkare.

Under perioden har andelen 
kvinnliga präster ökat, men klago-
mål mot kvinnliga präster har, efter 
en ökning 2013, gått ned till att utgö-
ra ungefär 25 – 35% av anmälningar-
na för 2016 och 2019. Då kvinnliga 
präster i slutet av 2010-talet utgjorde 
ungefär 50% av alla präster kan vi 
konstatera att antalet anmälningar 
mot dem är färre (utom 2013). Se 
tabell 1.

Tre typer av klagomål
Domkapitlen handlägger ärenden 
dels i sådana som är mer allmänna 
klagomål och dels i ämbetsprövning 
(gällande obehörighet). Till detta har 
jag lagt till en ärendetyp: övrigt till 
vilken huvudsakligen förts ärenden 
där prästen förrättat vigsel utan giltig 
hindersprövning (figur 2). 

Figur 1. Antal anmälningar mot präster fördelade över år.

2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 Summa

N % N % N % N % N % N % N %  

Män 16 89 24 83 24 69 58 78 24 57 41 75 29 66 216

Kvinnor 2 11 5 17 11 31 16 22 18 43 14 25 15 34 81

Summa 18 29 35 74 42 55 44 297

1Kön ej angett för 5 individer.

Tabell 1.  Anmälningar fördelade över kön och år.1
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Andelen ärenden som av domka-
pitlet hanteras som obehörighetsä-
renden var 2001 – 2004 ungefär 50%, 
för att stiga till omkring 70% under 
2007 – 2013. Andelen obehörighets-
ärenden har sedan minskat något till 
ca 50% 2019. Detta behöver inte nöd-
vändigtvis betyda att prästerna blivit 
”bättre” 2019 utan kan återspegla 
domkapitlens olika handläggnings-
rutiner, hur man i inledningsskedet 
handlägger en anmälan.

När det gäller vem som anmäler 
finns en statistiskt säkerställd skillnad 
mellan manliga och kvinnliga präs-
ter. Ingen kvinnlig präst har anmälts 
av sin arbetsgivare men har i något 
högre utsträckning blivit anmälda av 
privatpersoner2.

Domkapitlens handläggning
Domkapitlen handlägger inkomna 
ärenden på olika sätt. I några domka-
pitel klassas nästan samtliga ärenden 
som att de berör frågan om vignings-
tjänsten (ämbetsprövning) enligt KO 
31 kap. 11, 12§§. Det innebär att ut-
redning påbörjas med en utrednings-
grupp med någon av domkapitlets 
juristledamöter. Så sker t.ex. i Linkö-
pings (94% av ärendena), Skara (80%) 
och Lunds stift (75%). I Göteborgs stift 
är det endast 32% av anmälningarna 
som initialt klassificeras som gällande 

ämbetet – övriga handläggs som all-
männa klagomål vilka då hanteras 
inom domkapitlets allmänna tillsyn 
enligt KO 57 kap. 1§.  Samtliga skickar 
anmälan för yttrande till den präst det 
berör. I de flesta stift fattas beslut vid 
ett domkapitelssammanträde, medan 
biskopen i Göteborg har delegation 
(fastställd 2017 och reviderad 2018) 
på att besluta att avskriva ärenden där 
det inte kommer bli aktuellt att vidta 
några åtgärder mot prästen enligt KO 
31 kap. 11, 12§§. För 2019 har sex av 
sammanlagt 12 ärenden avskrivits av 
biskopen på delegation. 

Flertalet domkapitelsbeslut redo-
visas i löpande text med återgivande 
av de handlingar som inkommit och 
utredningsåtgärder som vidtagits. I 
ärenden där beslut fattas enligt KO 31 
kap. 11, 12§§ ställs besluten däremot 
i regel upp som en dom från allmän 
domstol med angivande av parter, 
saken, utredningen och bedömning 
av denna samt på vilken grund (van-
ligen KO 31 kap. 11, 12§§) ärendet 
avgjorts. I vilken mån stiftens oli-
ka handläggning av anmälningar är 
problematisk diskuteras nedan. Med 
hänsyn till professor Eric Bylanders 
kommande utredning om rättssä-
kerheten i domkapitlen har jag inte 
fördjupat mig vidare i domkapitlens 
handläggningsrutiner.

Vad gäller det?
Som ovan angivits har ärendena 
delats in i ärendetyperna allmänna 
klagomål, obehörighetsärenden och 
övrigt. För sammanlagt sju ärenden 
är informationen mycket knapphän-
dig: det går inte att förstå varken 
vad ärendet handlar om eller om ett 
beslut fattats. I de flesta av dessa fall 
handlar det om den sekretesspröv-
ning som gjorts av domkapitlet. 
Detta gäller dock få ärenden och kan 
knappast påverka den totala bilden av 
anmälningar av präster. Jag har där-
för inte överklagat sekretessbesluten. 
Det sammanlagda antalet studerade 
ärenden är således 295. 

Ärendenas fördelning över ärende-
typ och kategorier framgår av tabell 2. 
Det finns ingen statistiskt säkerställd 
skillnad mellan män och kvinnor när 
det gäller ärendetyp.3 När det gäller 
ärendekategori (se tabell 2) finns däre-
mot en skillnad: kvinnor blir i mindre 
utsträckning anmälda för sin livsstil, 
medan de i större utsträckning blir 
anmälda vad gäller de personliga om-
dömet.4 Män och kvinnor är däremot 
i samma utsträckning anmälda när 
det gäller gudstjänster och kyrkliga 
handlingar. Ärenden gällande prästens 
livsstil och personliga omdöme utgör 
sammanlagt nära 40% av alla anmäl-
ningar medan ärenden gällande präs-

Figur 2. Antalet anmälningar mot präster fördelade över år och ärendetyp.
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tens kärnuppgifter (gudstjänst och 
kyrkliga handlingar) respektive brott 
mot regelsystem vardera utgör 15%. 

Allmänna klagomål
De allmänna klagomålen (91) utgör 
ungefär en tredjedel av samtliga ären-
den. Av dessa kommer ungefär 70% 
från privatpersoner medan en fem-
tedel kommer från kyrkoherden, nå-
gon arbetskamrat eller kollega. 

Vad klagar man på?
De allmänna klagomålen gäller de 
mest skilda frågor. De mest frekventa 
kategorierna är följande: Gudstjäns-
ter/kyrkliga handlingar, personligt 
omdöme, ledarskap, yttrandefrihets-
frågor och regelbrott.

Styvt vart tredje klagomål handlar 
om prästens kärnuppgifter: gudstjäns-
ter, kyrkliga handlingar och predikan. 
Det är i huvudsak privatpersoner 
(över 80%) som anmäler påstådda 
missförhållanden i samband med 
gudstjänster och kyrkliga handlingar. 
Hälften av klagomålen gäller begrav-
ningsgudstjänster och det pastorala 
handlandet i samband med dessa. 
Enstaka anmälningar finns för övriga 
kyrkliga handlingar samt för predik-

ningar. När det gäller begravningar är 
de vanligaste synpunkterna att präs-
ten inte skött begravningen som öns-
kat: ointresserad, angett fel namn, va-
rit oförskämd eller inte talat om den 
bortgångne på önskat sätt. 

Vad gäller dopen handlar det i ett 
fall om ett bortglömt dop och övriga 
om präster som år 2004 på en fiktiv 
fråga från en journalist vid TV4 ut-
tryckte tveksamhet att döpa barn till 
ett homosexuellt par. För vigsel gäller 
ett hur prästen försökt tona ner en 
konflikt mellan de anhöriga genom 
att be en person ta en plats i skymun-
dan i kyrkorummet. Några ärenden 
berör predikan, som antingen kan 
vara för konservativ (”sträng”) eller 
för liberal.

Vad gäller kategorin personligt om-
döme (21%) kan som exempel näm-
nas följande: en präst som själv (på 
ett orättvist vis) fördelat lägenheter 
i församlingens fastigheter; drivit 
kampanj för skolavslutning i kyrkan 
och blivit osams med rektorn; haft 
föreläsning om homeopati inom för-
samlingsverksamheten; osämja med 
grannar och andra. 

80% av klagomålen vad gäller 
ledarskap gäller kyrkoherden. 10 av 

anmälningarna kommer från privat-
personer och 7 från anställda i kyr-
kan, i huvudsak präster. Kyrkoherdar 
anses inte ta tag i problem, lyssna på 
medarbetare, tillåta mobbning eller 
själv mobba. I en anmälan påstås att 
kyrkoherden talar illa om förtroen-
devalda.  Bristande samarbete och 
handläggningen av personalfrågor tas 
också upp i klagomålen. 

Regelbrott anges i sex fall. Det hand-
lar huvudsakligen om tillämpningen 
av begravningslagen samt om offent-
lighetsprincipen (nekad utlämning av 
handling, långsam handläggning).

Inom kategorin yttrandefrihet ryms 
ärenden där man klagat på att / hur 
präster yttrat sig inom det allmänna. 
Yttrandefriheten är grundlagsfäst i 
Sverige och dessa ärenden har där-
för kategoriserats för sig. Även en del 
obehörighetsärenden berör yttrande-
frihet och dessa diskuteras därför mer 
ingående nedan.

Obehörighetsärenden
Som obehörighetsärenden har sam-
manlagt 182 ärenden kategoriserats. 
Av dessa berör 31% prästens livsstil, 
24% regelbrott och 18% personligt 
omdöme. Ett mindre antal ärenden »

Ärendetyp
Summa Klagomål Obehörighet Övrigt

Kategori

N % N % N % N %

Livsstil 60 20 3 3 57 31 0 0

Personligt omdöme 51 17 19 21 32 18 0 0

Regelbrott 49 17 6 7 43 24 0 0

Gudstjänst 44 15 31 34 13 7 0 0

Vigselrätt 23 8 1 1 0 0 22 100

Ledarskap 21 7 18 20 3 2 0 0

Yttrandefrihet 19 6 6 7 13 7 0 0

Tystnadsplikten 15 5 3 3 12 7 0 0

Övrigt 13 5 4 4 9 5 0 0

295 100 91 100 182 101 22 100
1 7 ärenden har inte kunnat kategoriseras.

Tabell 2 Anmälningar fördelade över ärendetyp och kategori.1
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rör yttrandefrihet och tystnadsplik-
ten. 44% av dessa anmälningar har 
initierats av privatpersoner medan bi-
skop och domkapitel svarar för 40%.

När det gäller prästens livsstil är 
ärenden gällande sexualitet domine-
rande. Dessa ärenden gäller nästan 
uteslutande män. I enstaka fall hand-
lar det om präster, som dömts för köp 
av sexuell tjänst, i andra om utomäk-
tenskapliga förbindelser (ibland flera 
samtidigt) under bestående äkten-
skap. Dominerande är dock präster, 
som inte riktigt förstår eller respekte-
rar var gränser går i kontakter med 
andra: ovälkomna kommentarer om 
utseende eller anspelningar, kramar 
(för långa, för intensiva). 

Några präster har i konfirmand- 
eller ungdomsverksamheten enligt 
domkapitlen haft olämpliga kontak-
ter med ungdomarna. I sina yttran-
den påstår de att de har tänkt att de 
är mera kamrater med ungdomarna 
än deras präst. De säger sig inte ha 
förstått att långa chatt-konversatio-
ner (ibland på sena tider), förslag om 
biobesök eller begäran om fotogra-
fier av både ungdomarna och deras 
föräldrar kan tolkas på ett helt annat 
sätt än prästens föreställning om att 
det enbart handlar om kamratskap. 

Även missbruk av alkohol har förts 
in under personlig livsstil. Alkoho-
lism är visserligen en sjukdom, men 
även den sjuke har ett visst ansvar. 
Detta gäller ett fåtal fall.

Regelbrott kan avse olika handling-
ar, det som är eller kan vara lagbrott 
och sådant som gäller interna regler. 
Härutöver finns några ärenden av 
ekonomisk karaktär. 

Ett par präster har snattat i affärer  
medan en präst anmälts för påstådd 
misshandel. Några ärenden handlar 
om hur och i vilken mån kyrkoher-
den har följt begravningslagens be-
stämmelser när det gäller medling 
när sörjande är oense när det gäller 
begravningsrit och gravskick. 

När det gäller interna regler är tre 
präster anmälda för att ha lett borger-
liga begravningar, vilket inte är tillå-
tet. Fyra präster anses ha brutit mot 
kravet på samverkan eftersom de inte 
tar emot nattvarden av kvinnlig kol-

lega. Ytterligare en präst ansågs av 
domkapitlet bryta mot förbudet att 
ta emot ersättning för kyrkliga hand-
lingar eftersom hen gav stödsamtal i 
egen rörelse mot betalning. Föräld-
rars medgivande vid dop saknades i 
ett fall och några präster gjorde ald-
rig hembesök i samband med begrav-
ningsgudstjänster. 

Någon präst anmäldes för att för-
söka köpa prästgården till underpris 
och en annan för att te emot en stor 
testamentsgåva. Bristande redovis-
ning och felaktigt användande av 
kontokort förekommer också i litet 
antal. En präst var kyrkoherde på 
konsultbasis med ett, enligt anmälan, 
väl tilltaget arvode.

Vad gäller personligt omdöme finns 
ett antal präster som i olika komplice-
rade fall (omhändertagande av barn, 
våldtäktsärende) gått in med kraft för 
att ”lösa” situationen. Några ärenden 
gäller hur präster tagit parti vid famil-
jekonflikter vid kyrkliga handlingar. 
Vid en gravsättning uppstod nästan 
slagsmål på kyrkogården. Efter ett 
dop av ett barn till en namngiven 
riksdagsledamot (SD) skrev en präst 
på sociala medier om hur hen bett 
en extra bön för barnet och undrade 
om en inträffad storm kunde vara ett 
tecken på Guds vrede. 

En präst som gick miste om kyr-
koherdetjänsten i den församling där 
hen tjänstgjorde som komminister 
anmäldes för att i olika sammanhang 
sabotera för den nya kyrkoherden. 

I några ärenden lyfts frågor om 
tystnadsplikten fram. En präst har i 
en inlaga till domkapitlet röjt att hen 
tagit emot bikt av en person. Några 
präster anses ha pratat bredvid mun, 
andra har i intyg eller andra handling-
ar enligt anmälaren röjt sådant som 
ligger under tystnadsplikt.  Några av 
dessa anmälningar gäller samtal mel-
lan chef  och medarbetare. 

Yttrandefriheten 
Både allmänna klagomål och ämbets-
prövning berör yttrandefrihetsfrågor. 
I fem fall handlar det om uttalanden i 
tryckt skrift där anmälarna menar att 
innehållet är olämpligt: konservativt 
(motstånd kvinnliga präster) eller li-

beralt ( Jesus framställdes i en inter-
vju som pederast). Även uttalanden 
i TV och radio i skilda frågor samt 
på sociala medier berörs. En präst 
anmäldes för att sväva på målet om 
Guds allmakt och en annan för rasis-
tiska uttalanden. Även uttalanden på 
bloggar anmäls.

Övriga ärenden
Det är sammanlagt 25 ärenden, som 
klassificerats som övrigt. 21 av dessa 
gäller vigslar utan föregående hin-
dersprövning eller med utgången 
hindersprövning. I en mening skulle 
detta kunna betecknas som regel-
brott, men eftersom detta är ett stat-
ligt uppdrag har jag valt att särredo-
visa det. I prästernas yttranden (ofta 
mångordiga) argumenterar man att 
man alltid brukar kontrollera hin-
dersprövningen i god tid men att 
det i detta fall inte skedde så. Några 
anför att när väl brudpar och gäster 
var i kyrkan var det omöjligt att göra 
dem besvikna och därför genomför-
des vigseln trots gällande regelverk. 
Samtliga vigslar blev godkända i 
efterhand av Skattemyndigheten. 
Prästerna förlorade i nästan samtliga 
fall sin vigselbehörighet och kunde 
efter några månader ansöka om att 
återfå den.

Beslut
Domkapitlens beslut redovisas för 
varje ärendetyp för sig. En översikt 
över besluten återfinns i figur 3. Nå-
gon säkerställd skillnad när det gäller 
beslut avseende kvinnor eller män 
finns inte.5 

Beslut om allmänna klagomål
I 66% av klagomålen beslutar dom-
kapitlet om att inte företa någon 
åtgärd och i 16% att ge någon (t ex 
biskopen, domprosten eller kon-
traktsprosten) i uppdrag att samtala 
med den anmälda prästen.  I 12% 
av ärendena beslutar domkapitlet 
att göra ett uttalande innehållande 
kritik. Ett sådant uttalande kan vara 
allmänt formulerat såsom att det är 
viktigt att en präst uppmärksammar 
de sörjandes önskemål i samband 
med en begravningsgudstjänst. Ett »
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sådant uttalande kan inte överkla-
gas eftersom det är ”friande”. En del 
ärenden verkar helt enkelt rinna ut 
i sanden och något avslut finns inte 
dokumenterat. 

Sammanfattningsvis kan sägas 
att privatpersoners och kollegors 
allmänna klagomål sällan leder till 
några åtgärder. Att privatpersoner 
dominerar i ärenden gällande de 
primärt prästerliga uppgifterna är 
inte så konstigt: det är i gudstjäns-
ter och kyrkliga handlingar som de 
flesta möter en präst och där olika 
misshälligheter kan uppstå. I relation 
till det stora antalet dop, konfirma-
tioner, vigslar och begravningsguds-
tjänster måste dock antalet klagomål 
som når domkapitlen anses vara för-
svinnande litet, även om det kan vara 
nog så plågsamt för såväl klagande 
som präst när problem uppstår.

Beslut obehörighetsärenden
Över hälften av obehörighetsärende-
na leder inte till någon åtgärd eller så 
avskrivs de. I 16% gör domkapitlet 
ett uttalande eller riktar kritik och 
i 4% ges uppdrag åt någon (oftast 
biskopen) att handlägga ärendet vi-
dare. Över den undersökta tidsperi-
oden är det sammanlagt 50 präster 
där beslut fattas enligt KO 31 kap. 
11,12§§: 26 präster får en erinran, 
14 får prövotid medan 10 förklaras 
obehöriga. 

Obehörighet har beslutats av skil-
da skäl. Fyra ärenden gäller sexuali-
tet: sexköp,  sexuellt ofredande samt 
ett åtal för våldtäkt (frikänd). En 
präst har obehörigförklarats för att 
ha mottagit testamentsgåva (ca 1,9 
miljoner i 2021 års penningvärde) 
från vad domkapitlet ansåg vara en 
själavårdsrelation. Antisemitiska ut-
talanden och stöd för nazism utgjor-
de beslutsgrund i ett fall och i ett an-
nat var psykisk ohälsa grunden. Två 
präster hade inte meddelat själva att 
de utträtt ur Svenska kyrkan och obe-
hörigförklarades.

Grunden för prövotid var i fyra fall 
olämpligt sexuellt beteende, varav 
ett köp av sexuell tjänst. En präst var 
under bestående äktenskap förlovad 
med en kvinna och hade en sexuell 
relation med en tredje. Ringa miss-
handel, missbruk (2 fall), rattfylleri, 
missbruk av församlingens kontokort 
var andra skäl till prövotid.

För erinran finns ett likartat möns-
ter: otrohet, ovälkomna närmanden, 
alltför nära kontakter, samt porno-
grafi på tjänstedator har lett till erin-
ringar. Två ärenden gällande kyrkans 
lära finns: en präst förnekade Jesu gu-
domlighet i ett radioprogram och en 
annan lät en prästkandidat fira mäss-
san inklusive läsandet av instiftelseor-
den. I övrigt har erinringar utdelats 
när det personliga omdömet brustit 
på olika sätt.

Sammanfattningsvis kan jag kon-
statera att hälften av de ärenden som 
betecknas som ämbetsprövning inte 
leder till någon åtgärd. Endast styvt 
en fjärdedel leder till erinran, prövo-
tid eller obehörighet. Obehörighet är 
mycket sällsynt.

Beslut övriga ärenden
Det vanligaste beslutet (44%) är att 
domkapitlet inte vidtar någon åt-
gärd medan kritik uttalas i 32% av 
fallen. En vigselförrättare tilldelas 
en erinran emedan denna tidigare 
fått en erinran eftersom hen gjort 
avsteg från kyrkohandboken vid en 
begravningsgudstjänst. Inget annat 
domkapitel har utdelat en erinran 
i samband med vigsel utan hin-
dersprövning. 

Att prästen är noggrann i samband 
med myndighetsutövningen som 
vigselförrättare är knappast kontro-
versiellt. Enstaka avvikelser från det-
ta leder till att man blir obehörig att 
förrätta vigslar, men reaktionen från 
domkapitlen blir mild. 

Diskussion
Som framgått ovan är kraftfulla åt-
gärder från domkapitlens sida relativt 
ovanliga: endast 16% av samtliga an-
mälningar har lett till någon erinran, 
prövotid eller obehörighet. En re-
flektion är att många ärenden aldrig 
borde nått domkapitlets bord. Om 
klagomålen, åtminstone i ett första 
steg, lämnats till den det vederbör, 
kyrkoherden eller kontraktsprosten 
kunde säkert många problem ha lösts 
snabbare och smidigare.

Relationer till ungdomar
Ett antal präster har anmälts för allt-
för ivriga och långtgående kontakter 
med ungdomar på sociala medier. 
Detta är ett nytt fenomen från de 
senare åren. Prästerna har uppenbar-
ligen inte kunnat tolka hur ungdo-
marna uppfattar när betydligt äldre 
personer ständigt skickar SMS och 
försöker hålla kontakt. Även om inga 
sexuella biavsikter finns kan det upp-
fattas så. En stor försiktighet i den ty-
pen av kontakter är uppenbarligen att 
rekommendera. »

Figur 3. Domkapitlens beslut fördelade över ärendetyp.
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Kvinnor och män
Som framgått ovan anmäls kvin-
nor sammanlagt i något mindre ut-
sträckning än män och blir i mindre 
utsträckning anmälda för sin livsstil, 
medan de i något större utsträckning 
blir anmälda vad gäller det personli-
ga omdömet. När det gäller livsstilen 
är det endast någon enstaka kvinna, 
som anmälts för livsstil vad avser sex-
ualitet. Endast en kvinna har obehö-
rigförklarats. När det gäller de beslut 
som fattas finns ingen statistiskt sä-
kerställd skillnad mellan kvinnor och 
män. Det går knappast att dra några 
andra slutsatser av dessa resultat än 
att skillnaderna mellan könen är små 
om några.

Likabedömning?
En fråga som inställer sig är i vilken 
mån domkapitlen bedömer ärenden 
på likartat vis.  Så tycks i de flesta 
fall vara fallet, men i åtminstone två 
påfallande likartade ärenden är utfal-
let olika. Båda gäller köp av sexuell 
tjänst. I det ena ärendet hade präs-
ten fem år tidigare fått en erinran 
för pornografi på tjänstedator och 
förklarades nu obehörig. I det andra 
fallet bedömde domkapitlet i ett an-
nat stift att prövotid var en tillräck-
ligt långtgående åtgärd. I båda fallen 
hade prästerna påbörjat behandling 
mot sexmissbruk, vilket i det senare 
ärendet anfördes som ett skäl att ge 
en ringare påföljd. Denna präst om-
placerades till administrativa uppgif-
ter i sin församling.

Teologiska frågor
Några få ärenden har bäring mot 
teologiska frågor. När en präst lät en 
prästkandidat leda ett helt mässfi-
rande inklusive läsandet av instiftel-
seorden konstaterade domkapitlet 
att hen ”brutit mot det vigningslöfte 
som hen en gång avlagt … (att) rätt 
förvalta sakramenten”. Beslutet blev 
en erinran. 

I ett annat ärende hade en präst i 
ett församlingsblad i en intervju ”Vad 
kände Jesus för Johannes” antytt en 
sexuell relation mellan Jesus och Jo-
hannes och att Jesus legitimerade 
pederastiska relationer. En sådan 

läsning av evangelierna torde ligga 
mycket långt från en allmänt accep-
terad kristologi. Prästen yttrade sig 
inte i ärendet utan endast den för 
församlingsbladet ansvariga utgiva-
ren (kyrkoherden).  Någon vidare ut-
redning gjordes inte av domkapitlet. 
I sitt beslut anförde domkapitlet att 
tolkningen inte överensstämmer med 
gängse tolkningstraditioner, men att 
hen dock har ”sin rätt att fritt - - - ut-
trycka sin tolkning av vissa bibeltex-
ter”. Någon diskussion om förhållan-
det mellan uttalandena och Svenska 
kyrkans lära förs inte. 

Enligt en anmälan angavs, i en in-
tervju i DN, att en kyrkoherde men-
ade att det var oväsentligt om Jesus är 
Guds son eller Josefs son. Domkapit-
let gjorde inte någon utredning utan 
överlämnade ärendet till biskopen 
”för lämpliga pastorala åtgärder”. I 
ett radioprogram ungefär 10 år sena-
re ifrågasatte samma präst ”kyrkans 
lära kring uppståndelsen, Jesu del 
i den treenige Guden och Svenska 
kyrkans bekännelse”. Prästen anför-
de att han ångrade sig och erhöll en 
erinran.

En präst som gjort antisemitiska 
och islamofobiska uttalanden i Nord-
iska Motståndsrörelsens (NMR) radio-
kanal ansågs ”genom uttalanden som 
strider mot Svenska kyrkans tro och 
lära (ha) brustit i lojalitet mot kyrkans 
ordning”. Det är således inte avsteget 
från kyrkans lära utan bristande lojali-
tet som blir grunden för obehörigför-
klaring.

I ett uppmärksammat ärende obe-
hörigförklarades en präst för utta-
landen vid en konfirmandlektion vid 
vilken hen på konfirmandernas frågor 
talat om sin inställning till samkönade 
relationer samt till evolutionsteorin. 
Domkapitlet höll hen ansvarig både 
för att ha brutit mot de löften hen 
givit vid vigningen (KO. 31 kap. 12 
§) och för att allvarligt ha skadat det 
anseende en präst bör ha (KO 31 kap. 
12 §). Domkapitlet får här sägas ha en 
inställning som i praktiken innebär 
att den äldre uppfattningen om sam-
könade relationer inte är möjlig att 
framföra. I inget annat ärende i det 
här föreliggande materialet har ett 

domkapitel gjort avsteg från att det i 
vissa teologiska frågor finns (och till-
låts finnas) olika uppfattningar inom 
Svenska kyrkan. ÖN upphävde beslu-
tet eftersom det inte finns ”någon för 
alla gällande hållning om samkönade 
relationer och hbtq- frågor eller om 
skapelsen och evolutionsteorin” (ÖN 
12/2020). 

Som ovan nämnts har ett antal 
predikningar anmälts. Inget av dessa 
ärenden har lett till någon påföljd. 
Jämför dock ÖN 1/2015 där en präst 
obehörigförklarades av domkapitlet 
på grund av innehållet i en predikan 
om kvinnligt prästämbete och lydna-
den för Guds ord. ÖN upphävde obe-
hörigförklaringen och gav prästen en 
erinran.

Generellt kan sägas att domkapit-
len visat viss försiktighet att bedöma 
teologiska frågor. Det kan dock synas 
som om det finns en större förståelse 
för radikala avvikelser i kristologin än 
för att framföra den traditionella teo-
logi, som var officiell kyrkolära för en-
dast några decennier sedan. 

Verksamhetstillsyn och  
individtillsyn
Inom de flesta större organisationer 
finns system för tillsyn. Tillsyn kan 
definieras på olika sätt, men jag väl-
jer här begreppen verksamhetstillsyn 
och individtillsyn. Bestämmelserna 
angående tillsyn i KO (57 kap.) hand-
lar både om verksamhetstillsyn (KO 
57 kap. 1§ mom. 1 – 3, 6 – 7) och om 
individtillsyn (mom. 4 – 5). Kapitlets 
inledande bestämmelser om tillsy-
nen över församlingar i stort (d.v.s. 
kyrkans lära, sakrament och guds-
tjänst, rättsliga frågor, förvaltning 
och uppdraget som huvudman för 
begravningsverksamheten) samt ut-
färdande av församlingsinstruktioner 
och biskopens visitationer i försam-
lingarna, befogenhetsprövning samt 
beslutsprövning kan anses höra till 
verksamhetstillsynen. 

Bestämmelser om den mer spe-
cifika individtillsynen finns i mom. 
4 – 5. Det framgår inte av förarbete-
na till KO hur man tänkt relationen 
mellan mom. 4 och mom. 5. När det 
gäller bestämmelserna i mom. 4 om »
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granskning av präster och diakoner 
(utövandet av uppdrag, efterlevnad av 
vigningslöften) motsvaras detta i KL 
1992 av 2 kap. 5§.  Bestämmelserna 
syns handla om en övergripande till-
syn över stiftets präster och diakoner, 
men också i specifika ärenden en in-
dividtillsyn. Mer specifik individtillsyn 
med sanktionsbestämmelser finns i 
mom. 5 och sker genom prövning av 
behörigheten att utöva kyrkans vig-
ningstjänst (mom. 5) enligt KO 31 kap. 

Domkapitlen har olika strategier i 
utredningarna av anmälningar. Som 
ovan framhållits inleds många ären-
den som en del i den allmänna tillsyn 
som utövas av biskop och domka-
pitel, förmodligen enligt 57 kap. 1§ 
mom. 4, som en sorts kombination av 
verksamhetstillsyn och individtillsyn. 
Eftersom det är fråga om individären-
den med potentiellt mycket stora följ-
der för den enskilde kan ifrågasättas 
om inte alla sådana ärenden borde 
handläggas enligt prövning av behö-
righet enligt KO 57 kap. 1§, mom. 
5. Det skulle innebära att särskilda 
handläggningsregler enligt ÖN skulle 
tillämpas, bl.a. med en av domkapit-
lets domarledamöter som involverad. 
Med nuvarande ordning handläggs 
anmälningar på skilda sätt, även om 
en utveckling mot att alla anmälning-
ar behandlas som individtillsyn pågår. 
En sådan ordning skulle tydliggöra 
vad domkapitlet utreder och skall 
fatta beslut om. Domkapitlet skall då 
också formulera en gärningsbeskriv-
ning som den enskilda prästen skall 
yttra sig över. För den enskilda prästen 
kan en sådan ämbetsprövning givet-

vis uppfattas som mycket stressande, 
men granskningen skulle vinna i legi-
timitet (och troligen i kvalitet) med en 
erfaren jurist som utredare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att 
domkapitlen i stort utreder inkom-
na anmälningar på ett ambitiöst sätt. 
Många anmälningar förefaller dock 
närmast vara okynnesanmälningar 
med ärenden som enklast löses lokalt. 
Likartade ärenden tycks få liknande 
bedömning av domkapitlen. Kvinnor 
och män behandlas lika. Teologiska 
frågor är sällan förekommande och 
domkapitlen syns ha mer förståelse 
för nyare och mer liberala tolkningar 
än för traditionell teologi. Enligt min 
bedömning skulle större klarhet vin-
nas för de berörda om domkapitlen 
handlade alla anmälningar som äm-
betsprövning (individtillsyn) och inte 
som en del i den allmänna tillsynen.

PER HANSSON
Präst i Svenska kyrkan,  

seniorprofessor, Uppsala

Noter
1. Enligt Ohlsson (2002) ledde ungefär 

5% (8 ärenden) av 155 anmälningar 
till domkapitlet i tre stift under tre 
femårsperioder under 1900-talet till 
någon form av disciplinåtgärd. Under 
perioden 1986 – 1990 avgjordes endast 
två sådana ärenden.

2. x2(4, N = 297) = 9.741, p = .0450

3. x2(2, N = 297) = 0.740, p = .6906

4. x2(8, N = 293) = 21.639, p = .0056  

5. x2(5, N = 297) = 2,969, p = .7048 
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