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SUMMARY 
 

This thesis examines the regional part of the Church of Sweden. Existing as a 

Lutheran evangelical church since the declaration in Uppsala in 1593, the Church of 

Sweden became completely separate from the state in the year 2000. Apart from a 

small piece of legislation by the Swedish parliament, the now former state controlled 

church were to act on their own. This development can be seen as a result of several 

decades of discussions. The author is raising the question about the roll and function 

of bishops and dioceses in the Church of Sweden. By using original non-theological 

concepts such as isomorphism and management, the ecclesiological function of the 

Church of Sweden is presented. The terminology of management from business and 

economics has influenced the economic language of the church. In several cases the 

Church of Sweden has been subject to isomorphic impacts in bureaucratic and 

economical matters. The impression is that the development has partly been reduced 

from the regions or the dioceses. The author also presents a keyword for meta-

ecclesiology; the church as such.   
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FÖRKORTNINGAR 
 
BEM Baptism, Eucharist, Ministry. 

cf, jfr  i notapparaten betecknar cf (confer) likartad uppfattning till skillnad 

från jfr (jämför), som markerar avvikande uppfattning. 

ELCC Evangelical Lutheran Church in Canada. 

FAR Branchorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare. 

HB1942  Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, utfärdad 1942. 

HB1986  Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, utfärdad 1986. 

HB1987  Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, utfärdad 1987. 

HBF2000  förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, utgiven 2000 

KO  Kyrkoordning för Svenska kyrkan 1999. 

KL1686 1686 års Kyrkolag 

KRED Svenska kyrkans redovisningskommité. 

KyL  Kyrkolagen utfärdad 1992. 

SBC Statistiska Centralbyrån. 

SKU  Svenska Kyrkans Utredningar. 

SOU  Statens Offentliga Utredningar. 
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FÖRORD 

Intresset för kyrkans organisation och med det studiet av 
ecklesiologi, har jag burit med mig under ett antal år. Hur uppfattar 
sig och hur uppfattas den kyrka som gestaltas i världen? Hur utgör 
hon en imitatio av inkarnationen? Dessa frågor är de som ligger 
någonstans som ett ankarfäste för den här uppsatsen för 
mastergraden.  

Jag vill tacka min handledare, professor Sven-Erik Brodd, för allt 
ovärderligt stöd och ett aldrig sinande tålamod med mitt skrivande. 
Efter varje handledarmöte fanns känslan av ny styrka och nytt hopp i 
den fortsatta processen. Till TD Håkan Zetterquist vill jag också 
rikta ett stort tack för hans vänlighet att låna ut sitt eget exemplar av 
den egna avhandlingen, när jag inte kunde få tag i den på annat håll. 
Brevledes har Håkan också skänkt goda råd och omtanke. Ett tack 
också till Hedvig och Kevin Engler som språkgranskat den inledande 
Summary. Till deltagarna i högre seminariet i Kyrkovetenskap vill 
jag säga att jag är tacksam att ha fått tillhöra er skara, all kunskap 
och skicklighet stämmer till ödmjukhet.  

Det är också bara att inse att det finns ett introvärt drag i en 
skrivarprocess, därför är jag lycklig att ha en familj med gott om 
tålamod. Inte minst är jag skyldig min hustru AnnaLena mycket för 
allt hennes stöd och uppmuntran! 

 

Trollhättan i fastetid, 
Fredrik Nordlund
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 1. INLEDNING 
 

Den här undersökningen handlar om Svenska kyrkans mellannivå, eller 

regionala nivå om man så vill. Utgångsläget är kyrkans egen konstitution 

Kyrkoordning för Svenska kyrkan, som beskriver kyrkostrukturen som två 

pastorala områden; församling och stift. Dessutom har Svenska kyrkan nationella 

organ. Det är alltid intressant för forskningen när nya fenomen tar plats på scenen. 

En statskyrka som får ändrade relationer till staten ska själv hantera organisation 

och regelverk i samspel med det sekulära civila samhället. Frågor som hur, vad 

och varför i så fall bör ställas till en kyrka som nu kan se tillbaka på ett drygt 

decennium som trossamfund med egen juridisk kategori1.  

Föreliggande undersökning kan ses som fristående fortsättning av en 

undersökning som presenterades 2008, som delvis undersöker Svenska kyrkans 

struktur utifrån utjämningssystem och ekonomistyrning för att få svar på frågor 

om ecklesiologi.2 I studien; Konturer till en kyrkosyn. Ecklesiologiska drag i 

Svenska kyrkans ekonomistyrningssystem, som presenterades som en D-uppsats i 

Högre seminariet våren 2008, granskades frågan om kyrkoordningens 

bestämmelser om ekonomistyrning påverkade de lokala församlingarna. 

Slutsatsen blev att bestämmelserna i kyrkoordningen om ekonomistyrning på ett 

genomgripande sätt begränsar de lokala församlingarnas beslutsutrymme till 

förmån för nationell nivå, vilket ger antydan om en annan ecklesiologi än den som 

i presenteras i kyrkoordningens inledning om pastorala områden.3 

I denna undersökning granskas frågan om den ecklesiologi som kommer 

till uttryck i Svenska kyrkans regionala nivå. Hur uppfattar, eller vill biskopar se 

sitt uppdrag? Hur ser stiftet på sin roll? Vad är ett stift? Studien söker svar på 

vilken ecklesiologi som man kan skönja när man granskar dokument av 

självbeskrivande formell karaktär, som har antagits av en stiftsstyrelse.  

 

                                                
1 Edqvist 2000, sid 22ff. Lag om Svenska kyrkan (SFS 1998:1591). 
2 Nordlund 2008, Konturer till en kyrkosyn. Ecklesiologiska drag i Svenska kyrkans ekonomistyrningssystem, 
opubl D-uppsats 
3 KO 1:1 
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”Ofta pendlar min sinnesstämning mellan en djup oro och en 
djup glädje över Svenska kyrkan. Kyrkan har en helt ny 
organisation och vi lever i en mycket snabb föränderlig tid. Vi 
måste anpassa oss utan att förlora vår identitet. Jag tror helt 
enkelt att kyrkans överlevnad är beroende av att vi alltmer blir 
medvetna om vad som är vår identitet.”4  
 

Orden är dåvarande biskopens i Stockholms stift, Caroline Krook, ur 

förordet till dokumentet Främjande framtid – En beskrivning av stiftets uppgift att 

utveckla församlingsarbetet från 2003. Krook talar om kyrkans identitet, en fråga 

är vad begreppet egentligen innefattar. Identitet kan förstås dels som något som 

man själv uppfattar sig som, dels det som omvärlden uppfattar. Det är inte säkert 

att dessa två uppfattningar stämmer överens. I flera studier har begreppet självbild 

kommit att användas. Det är ett ord som tar fasta på den egna uppfattningen om 

vad eller vilka en individ eller en organisation är. Jag kommer längre fram 

diskutera hur organisationsbegreppet används i studien. I ett mångfacetterat och 

pluralistiskt samhälle blir det viktigt att vara klar över sin självbild. Men lika 

väsentligt är att självbilden i någon mån kan möta sina deltagares förväntningar 

och förutfattade bilder. Är dessa bilder alltför divergerande, kan ett 

förtroendeglapp uppstå.  

Redan nu bör något sägas om två begrepp; självsyn och kyrkosyn. 

Dessa två begrepp omfamnar samma företeelse från varsitt håll, inifrån respektive 

utifrån. Självsynen är nära förbunden med begreppet identitet. Det handlar om att 

för sig själv och inför omvärlden uttrycka värden, gestaltning och ur kyrkans 

perspektiv förhållandet till uppenbarelsen i Kristus. Det som skiljer kyrkan från 

andra, sekulära, organisationer är att den identitet man tillskrivs av omvärlden, av 

de utanförstående har en annan term; kyrkosyn. Motsvarande benämning i den 

sekulära omgivningen riktar in sig på vilken typ av organisation man visar upp, 

vilken inriktning man uppfattas ha. Här kan nämnas vinstgivande, non-profit eller 

ideologisk bara för att nämna några exempel. Ofta studeras dessa förhållanden 

inom den sociologiska disciplinen.  

                                                
4 Stockholms stift 2003, ur Caroline Krooks förord, sid. 5. 
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I Svenska kyrkans kyrkoordning (KO1999) sägs i inledningen till 

första avdelningen att ”Svenska kyrkan framträder som församling och som stift.” 

Statsrådet och ärkebiskopen försäkrade gemensamt vid principöverenskommelsen 

1995, att Svenska kyrkan skulle vara samma kyrka när relationsförändringen 

mellan staten och Svenska kyrkan genomförts.5  

 

 

1.1 DISPOSITION 
 

I avsnitt 1 presenteras studiens tes, gjorda avgränsningar och en genomgång av 

det material som ligger till grund för undersökningen. Nästa avsnitt, 2, behandlar 

forskningsläge. I avsnitt 3 behandlas teori, metod samt en beskrivning av det 

analysverktyg jag valt att använda genom uppsatsen. I samma avsnitt gör jag en 

genomgång av teorier om management och isomorfism som får bilda en bas för 

ecklesiologi och undersökningens frågor. I avsnitt 4 beskrivs framväxten av 

Svenska kyrkan som stiftskyrka och senare som kyrka beskriven i nivåer. Avsnitt 

5 är undersökningens kärnavsnitt. Här behandlas frågan om biskop, stift och även 

inflytandet från nationell nivå på den regionala nivån. I avsnitt 6 sker en 

sammanfattning av undersökningens forskningsresultat och slutsatser för framtida 

forskning. Det avslutande avsnittet, 7. utgörs av käll- och litteraturförteckning.   

 

 

1.2 FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE 
 

Föreliggande undersökning skulle också kunna ha ett kyrkorättsligt 

perspektiv inom den kyrkovetenskapliga disciplinen. Men studien söker inte svar i 

det explicit formulerade i kyrkoordning, regelverk eller paragrafer. Istället är 

frågeställningen inriktad på ett mikroperpektiv med, för att travestera Ideströms 

                                                
5 Sören Ekström 1996, sid. 17. 
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objekt praktik resultat 

Fig.1. Grafisk skiss över det ecklesiogiska studiets rörelse. 

formulering, texten och texternas implicitet.6 Det ecklesiologiska studiet strävar 

efter att söka svar på olika delar av ett samfunds, en kyrkas tro, liv, lära och 

handling.  

Det handlar om att studera objektet, att beskriva vad det är för företeelse vi 

iakttar. Hur tar sig ett objekts agerande ut. Vilken praktik kan utläsas. Vad skiljer 

och eller vad förenar olika objekt i praktik. Sist och slutligen vilka resultat kan vi 

dra från objekt och praktik.7  

 

 

 

Det ideala vore att studera ecklesiologi utifrån en logisk trappa; objekt, 

praktik och resultat (fig. 1). Verkligheten är den att de tre stegen stundtals glider 

in i varandra, överlappar och även skymmer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskaren Jonas Ideström hävdar att studiet av en kyrkas identitet alltid sker 

utifrån vissa grundläggande föreställningar om vad kyrkan är och bör vara.8  

”Stiftet måste bejaka sin identitet som en del av Svenska kyrkan.”9 

                                                
6 Ideström 2009, sid. 24. Ideström använder uttrycket implicit ecklesiologi för att ange ett rambegrepp genom 
vilket olika ecklesiala begrepp kan studeras som helhet. Med formuleringen texternas implicitet vill jag lyfta 
fram även sådana självbeskrivande texter, som inte explicit tar fokus på undersökningens frågeställning.    
7 Björn Vikström skriver i en recention i SKT Nr 2013, sid. 60: ”[…] gör den synliga, empiriskt iaktagbara 
kyrkan (såväl administration, beslutsfattande som verksamhet) till föremål för den ecklesiologiska analysen.” 
8 Ideström 2009b, artikel i SKT, Vad innebär det att vara församling? 
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Identitet är ett inte helt okomplicerat begrepp. Det är till sin natur relativt oprecist 

och är svårt att hanteras som vetenskapligt begrepp. Identitet kan användas på 

flera parallella sätt, dels om en gemenskap, koinonia, eller Kristi kroppstanken, 

dels som beskrivning av en organisations, ett samfunds syfte och mål. Identitet 

kan också som tidigare sagts, ses som resultatet eller som en del av en pågående 

process i självbild. Jonas Ideström har arbetat med kyrkans självbild ur ett 

lokalperspektiv. Ideströms perspektiv nalkas ämnet utifrån självbild som 

ecklesiologisk arena. Svenska kyrkan sedd som en isomorf struktur används i 

denna studie för att tolka en ecklesiologisk position. Jag återkommer längre fram 

med vad jag avser med begreppet isomorfism. 

Till frågan om identitet och självbild hör också begreppet roll. I dagligt tal 

förekommer ordet som del i beskrivning av uppgift och funktion. Eller i 

yrkesroller som; läkarroll, prästroll och för denna studie, biskopens roll. Man kan 

också tala om organisationens eller stiftets roll. Göran Lundstedt tar upp en 

definition av roll som jag ansluter till:  

 
”En persons roll bestäms av de förväntningar på hans eller hennes 
attityder och beteenden som finns i personens omgivning samt av dennes 
egen föreställning om de krav på attityder och beteenden som positionen 
ställer.”10  
 

Man kan ställa sig frågan hur den dryga tioårsperioden sedan Svenska 

kyrkans förändrade relation med svenska staten har bidragit till att förändra det 

isomorfa beteendet hos trossamfundet. Intressant är att ställa frågan vad det 

innebär ur ett ecklesiologiskt perspektiv.  

Syftet med denna studie är därför att studera de självbeskrivningar som 

Svenska kyrkan på regional nivå som lokal kyrka, som lokal ekklesia, för att låna 

ett uttryck från Jonas Ideström, som stift och biskop presenterar.11 Hur ser en 

biskop på sitt uppdrag? Går det att härleda förändring i rolluppfattning, i 

identiteten som biskop under det tidsspann som studien omfattar? På vilket sätt 
                                                                                                                                              
9 Stockholms stift 2009, sid. 13. 
10 Lundstedt 2006, sid. 33. Lundstedt har i sin tur hämtat definitionen från Peter Ehns studier av olika 
befattningshavare inom den svenska statsförvaltningen. 
11 Ideström 2009. 
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relaterar stiftsorganisationen sin roll och identitet i förhållande till biskop, 

församling och Svenska kyrkan i stort? Studiet av kyrkan som organisation 

innebär att jag i denna studie gör ett antagande av metakaraktär att nationell nivå 

förhåller sig till den regionala nivån som om kyrkan verkligen är organiserad i en 

tre-ledad hierarkisk organisation. En organisation som följer beslutsstrukturen 

nationell nivå – regional nivå och lokal nivå. Går det att utläsa skillnader från 

tiden före relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten, jämfört med 

tiden efter?  

Och således, frågeställningen kan sammanfattas så här: Vilka ecklesiologiska 

drag kan man utläsa av hur Svenska kyrkans framträder på regional nivå?  

 

 

1.3. TERMER OCH BEGREPP 
 

I den här undersökningen är frågan om kyrkan i fokus. Det är Svenska kyrkan 

som används som studieobjekt och oftast är det så begreppet kyrkan ska förstås 

här. Vid några tillfällen framgår det av sammanhanget när det handlar om kyrkan i 

allmänhet, den världsvida kyrkan.  

Kristi kropp används i undersökningen som en ecklesiologisk förståelse av 

vad kyrkan är. Jag förtydligar begreppets innehåll längre fram i undersökningen.  

Begreppen imperativ och operativ är i studien använda som synonyma ord 

för det nedan beskrivna ordparet talspråk och skriftspråk. 

Ordparet självbild och identitet används i undersökningen som två likartade 

begrepp, men som används från två håll. Självbild förstår jag som hur en 

organisation eller person uppfattar sig själv och vill visa upp sig som för 

omvärlden. Begreppet identitet använder jag är det intryck som omgivningen får 

av organisationen eller personen. 

Kyrkans talspråk och kroppsspråk använder jag som ett ordpar för att 

illustrera liturgiska texter respektive i självbeskrivande texter som är beslutade i 

t.ex. stiftsstyrelsesammanhang. 
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Kyrkan som sakrament diskuteras i framställningen nedan, jag använder det 

som en ecklesiologisk förståelse av kyrkan, parallellt med Kristi kroppsbilden.  

Vid något tillfälle använder jag begreppet gestaltning för att lyfta fram hur 

kyrkan framträder i sin omgivning, i ljuset av sin förståelse av uppenbarelsen i 

Kristus. 

Organisation används flera gånger i studien. Jag förstår det som en 

sammanslutning av personer och administrativa funktioner som tillsammans utgör 

en social kropp. 

Management är en term använd i undersökningen som dels belyser 

administrativ praktik, men också använt här som ett vetenskapsbegrepp för att 

förstå organisation, struktur och administration. 

Isomorfism är ett begrepp som förklaras nedan i studien. Det handlar om hur 

man ska förstå imiterande eller kopierade processer i en organisation och eller 

inom administration. 

För att beskriva beslutssfärer inom kyrkan har jag valt använda begreppen 

makro- och mikronivåer. Det ska förstås inte som olika hierarkiska nivåer, utan 

mera om hur beslutsutrymmen ser ut. 

 

För att tydliggöra olika slags texter och dokument, använder jag mig av ett 

tredimensionellt ordpar: horisontellt respektive vertikalt. I undersökningen 

använder jag horisontell som beskrivning av kyrkans liturgiska texter, utsträckt 

över tid. Vertikal står då för de självbeskrivande texter som författas och beslutas 

om, exempelvis i stiftsstyrelse eller kyrkostyrelse. Dessa texter tänker jag mig 

som punktuella nedslag i tiden. 

En ecklesiologisk studie använder gärna praktik och empiri. I nästa avsnitt 

kommer jag att klargöra hur jag har sett på empirins fråga för den här 

undersökningen. Det är verkligheten som är avläsningsbar och som kan tolkas ur 

sin dåtid in i sin samtid. Men utan tvivel är det väsentligt att diskutera kyrkans 

vad kyrkan är ur ett metaecklesiologiskt perspektiv. Kyrkan som om är mitt bidrag 

till den diskussionen. Begreppet förklaras med ingående nedanför. 

 



   

 
 14  

1.4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
 

Fokus i föreliggande studie är som nämnts ovan Svenska kyrkan med särskild 

inriktning på dess regionala nivå. Undersökningens forskningsmaterial utgörs av 

publicerat material, handlingar från stift och biskopar, samt utredningar gjorda 

inför och efter relationsändringen den 1 januari 2000 mellan staten och Svenska 

kyrkan. Utredningsmaterialet är utfört både i statlig regi som Statens Offentliga 

Utredningar (SOU) och i kyrkans egen; Svenska kyrkans Utredningar (SKU). 

Materialet är tillkommet i ett tidsspann åren 1995-2010. Tidsmässigt omfattar det 

således några år före relationsändringen och ett drygt decennium efter. Det finns 

svårigheter med ett sådant ”ungt” källmaterial. Det finns en möjlig risk att inte 

kunna analysera och bedöma källkritiken fullt ut på grund av den historiska 

omedelbarheten, närheten i tid. Det är en tänkvärd reflektion att tidsperspektivet 

från Svenska kyrkans relationsändring med staten, är ännu alltför kort för att man 

ska kunna dra några säkra slutsatser. Kyrkan har att förhålla sig åt två håll, både 

den tid, ordning och tradition som var den gängse fram till den första januari 2000 

och till en på rimliga grunder pågående nyorientering i regelverk, praktiker och 

praxis.12  

Jag har använt mig av så kallat öppna texter. Det är texter som stiften och 

olika biskopar publicerat. En del material är utgivet som häften från stift och eller 

biskopar. Andra texter är hämtade från stiftets hemsidor. Utredningsmaterial är 

företrädesvis utgivet i tryckt form, i några fall är även de nedladdade från Svenska 

kyrkans hemsida.  

Materialet i denna studie är kvantitativt och inte kvalitativt. Jag har inte i 

denna studie har utfört egna arkivundersökningar eller några intervjuer. I och med 

att huvudsyftet med denna studie har varit att granska vad som framställs i öppen 

text, har jag bedömt att arkivstudier bör göras i en fördjupad studie. En annan 

avgränsning är därför att jag inte har intervjuat vare sig biskopar, andra 

representanter för stift eller företrädare för Svenska kyrkan på nationell nivå. 

                                                
12 Lagerlöf Nilsson 2008, sid. 326. Lagerlöf Nilsson kallar tidsspannet från relationsändringen och nutid för 
ett mellanstadie. 
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Skälen för det är samma som anförts ovan för arkivstudier. Naturligt hade varit att 

genomföra kvalitativa intervjuer och djupintervjuer för att säkerställa 

forskningsresultat funna i det kvantitativa materialet. Det ska ovillkorligen ske i 

en fortsatt studie. Det samlade undersökningsmaterialet ger en bild av en 

korsningspunkt som i horisontalplanet representeras av handboksmaterial; HB1942 

som en pol och HB1987/HBF2000 som den motsatta. Vertikalt kan man se material 

från utredningar och internet; åren 1995-2010. Genom att göra på detta sätt, 

skapas en korsningspunkt eller kanske hellre; en korsningsyta när två olika slags 

textmaterial möts. Handboksmaterialet, i det horisontella planet, innehåller texter 

och liturgiska skeenden som uttrycker Svenska kyrkans lära, tro och liv i en 

ceremoniellt formaliserad struktur. Texterna som används i liturgin är tänkta att 

vara i bruk en längre period över tid.13 De självbeskrivande texterna, dokumenten 

från Svenska kyrkans stift, biskopar eller kyrkans nationella nivå innehåller 

återspeglingar av kyrkan lära, tro och liv i praktik. Dessa texter kompletteras av 

kyrkans organisation i olika nivåer, beroende på tidssammanhang och rådande 

samhällsanda. De kan då svara upp mot ett aktuellt behov, samtidigt som risken är 

tydlig. Kyrkans lära, tro och liv riskerar att förflackas och urholkas. 

Den andra typen av material utgörs av dokument och texter som skapats för 

oftast specifika nedslag. Det är texter från biskopar och stift, texter från nationell 

nivå och utredningar. Gemensamt för dessa texter är att de på ett eller flera vis 

uttrycker identitet om den organisation för vilken de skapas, i den nivå det tagits 

fram. I flera fall är de resultatet av en beslutsprocess, där kyrkans beslutsfattare 

och förtroendevalda skapar explicita utsagor om kyrkans identitet. Det är texter 

som berör Svenska kyrkans vardagliga språk. Utgångsläget i tesarbetet är att de 

studerade texterna de facto avses att vara effektiva tecken, som ska skapa vad de 

utsäger, en organisation, en kyrka. Jag kommer längre fram i undersökningen visa 

på detta. Korsningspunkten, horisontell och vertikal, kan benämnas som kyrkans 

imperativ och operativ. Tesen är med andra ord, att de horisontella orden har en 

annan ecklesiologisk klang jämfört med de ord och texter som kan formuleras och 

                                                
13 Pädam 2011, sid. 33. 
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omformuleras oftare och i fler sammanhang, det vill säga de ord som används 

vertikalt.  

 
 

2. FORSKNINGSLÄGE  
 

Det finns veterligt ingen liknande gjord undersökning som har förenat 

management, isomorfism och ekonomistyrning i en ecklesiologisk studie. Det 

medför att forskningsläget ur det sammanhanget är magert. Däremot finns det 

flera studier som rör de olika disciplinerna var för sig. Jag har därför valt att 

redovisa hur forskningsläget ser ut utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv, som 

angränsande forskning.  

 

2.1 ANGRÄNSANDE FORSKNING 
Jag presenterar här nedan ett antal olika studier, av vilka ett par inte har haft en 

egentlig relevans in i min egen undersökning. De finns med i genomgången för att 

därför att de tematiskt berör områden som stift och biskop. Sökningar efter 

tidigare forskning har skett genom DISA, DiVa, Libris. 

Sven Kjöllerstedt gör i en avhandling; Sätt till att ordinera en vald biskop 

1561-1942 (1974) en genomgång av de olika kyrkohandböckernas ordinations- 

och vigningsritualer från reformationstiden fram till HB1942. 

Håkan Zetterquist presenterade i sin avhandling Stad och stift. 

Stiftsbildning och församlingsdelningar i Stockholm 1940-56 (1974) hur ett stift, 

Stockholms stift tillskapas. Han fokuserar bland annat på de sociologiska 

tendenser som kan utläsas av tillkomstperioden. Avhandlingen granskar processer 

och överväganden vid bildandet 1942 av Stockholms stift. I samma studie 

granskas även församlingsdelningar i Stockholmsregionen under första hälften av 

1900-talet. Studien visar att det mindre var fråga om kyrkosyn och teologiska 

överväganden, inte heller spelade frågan om församlingsverksamhet in vare sig 

när det handlade om stiftsbildning eller församlingsdelning. De båda 

organisatoriska skeendena menar Zetterquist påverkades negativt och positivt av 
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krafter utanför kyrkans sfär. Till stor del handlade det om ideologiska hänsyn och 

samhällsresonemang som inte räknade in kyrkan som egen storhet. 

I sin avhandling Exit eforus, behandlade Bengt Thelin biskopens tidigare 

funktion som högste tillsyningsman över gymnasierna i sitt stift. Domkapitlet, där 

biskopen är ordförande (preses) var regional myndighet för såväl folkskolan som 

läroverken. Eforusfunktionen begränsades genom inrättandet av 

läroverksöverstyrelsen 1905 och fick därefter en mera ceremoniell funktion. Det 

avskaffades definitvt genom 1962 års skollag. I och med att avhandlingen 

behandlar ett alldeles specifikt uppdragsområde för biskopen före min 

undersökning avgränsningsperiod 1995-2010, har jag valt att inte ta med den.  

Kyrkohandboksarbetet under 1960-1980-talen genomfördes som statlig 

utredning och genererade ett stort antal delutredningar. I utredningen ”Genom bön 

och handpåläggning” Vignings- jämte installationshandlingar – liturgiska 

utvecklingslinjer, (SOU 1986:123) presenterade Lars Eckerdal en utförlig 

genomgång av olika kyrkofamiljers vigningsliturgiska historia. 

Från slutet av 1800-talet och under 1900-talets första decennier 

utvecklades stiften i Svenska kyrkan till uttalade pastorala områden och en ökande 

känsla av samhörighet inom stiften, stiftsgemenskap växte fram. Lars Aldén 

(1989) granskade i en avhandling, Stiftskyrkans förnyelse: framväxten av 

stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920, utvecklingen och 

framväxten av stiftet som pastoralt område och geografisk samhörighet mellan 

församlingar och församlingsfolk.  

Ett liknande forskningsområde hade en prästmötesavhandling av Hugo 

Berlin (1934): Stiftskyrkan: Några studier i praktiskt församlingsarbete med 

särskild hänsyn till vårt stift. Avhandling för överläggning vid prästmötet i Luleå 

1934. Jag har dessvärre inte kunnat ta del av avhandlingen.  

Jan Carlsson, (1989) har i en undersökning, Region och religion. En 

regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet, gjort en 

statistisk studie över hur den kyrkliga seden fördelade sig. Studien berör 

begreppet ’region’, men i och med att materialet huvudsakligen hanterar statistiskt 

material på församlingsnivå, har jag valt att inte ta med den i undersökningen. 
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Rune Imberg (1991) gjorde i en studie, Biskops- domprosttillsättningar i 

Svenska Kyrkan 1896-1989, en genomgång av hur valprocessen och 

utnämningspraktik sett under knappt ett sekel i Svenska kyrkan. Hans avhandling 

behandlar mitt forskningsområde endast marginellt. 

I en kyrkorättslig undersökning behandlade Göran Lundstedt (2006) den 

moderna demokratins påverkan på biskopsrollen i Sverige i avhandlingen 

Biskopsämbetet och demokratin: biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan 

under 1900-talets senare del: en kyrkorättslig undersökning.  

Ulrika Lagerlöf Nilsson (2010) gjorde i sin avhandling Med lust och 

bävan. Vägen till biskopsstolen inom Svenska kyrkan under 1900-talet en 

genomgång av mönster för utnämningsprocessen av biskopar i Svenska kyrkan. 

Studien analyserade också social förändring i det svenska samhället och dess 

påverkan på biskopsuppdraget och funktion. För min egen studie har jag bedömt 

att det inte rymts att ta med själva tillsättningsförfarandet.  

Den svenska forskningen har i det ecklesiologiska studiet under senare 

delen av 1900-talet fokuserat delvis på begrepp som självbild och identitet. 

Självbild i Svenska kyrkan har granskats främst utifrån församlings- och nationell 

nivå. Församlingsbegreppet har på senare tid studerats ur ett ecklesiologiskt 

perspektiv av flera forskare.  

Kjell Blückert (2000) har i avhandlingen The Chrurch as Nation. A Study 

in Ecclesiology and Nationhood arbetat med frågeställningen om vad kyrkan är 

utifrån ett metaforiskt perspektiv. Det är ett likartat tillvägagångssätt som Avery 

Dulles genomförde i sin bok Models of the Church. En metafor länkad till kyrkan 

som ger, menade både Blückert och Dulles, en metaförståelse av kyrkans väsen.  

På uppdrag av Stockholms stift genomförde Sven Thidevall (2001) en 

studie, Folkkyrkorna berättar, utifrån den första generationens 

församlingsinstruktioner (FIN) som församlingarna efter relationsändring 1 januari 

2000, genom kyrkoordningen (KO1999) blev skyldiga att sända in till 

domkapitlen. 

Jonas Idreström har i sin avhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av 

implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemmingsberg bearbetat 
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frågeställningen hur en församlings identitet som kyrka kommer till uttryck, i 

egna producerade texter och utsagor. I avhandlingen gör Ideström en intressant, 

som jag förstår det, ihoplänkning av forskningsprocessens induktion och 

deduktion, vilka han förenar till en syntes; abduktiv. Abduktion handlar om att 

förena samspelet mellan teori och empiri. 

Per Hansson har i ett par undersökningar Från tillsyn till främjande: stiften 

i Svenska kyrkan och församlingsinstruktionerna 2000-2002 (2004). I studien 

granskade Hansson hur stiften tolkade bestämmelserna om 

församlingsinstruktioner och hur de arbetat med att hjälpa församlingarna att 

skriva sina instruktioner. Hansson kommer fram till att stiften omtolkat 

bestämmelsen om FIN som en del av stiftens tillsynsverktyg till att vara 

visionsdokument. samt i boken Svenska kyrkans organisationskultur (2001) 

gjorde Hansson en religionssociologisk och teologisk analys av hur 

kyrkoherderollen förändrats efter relationsändringen 2000. Jag har inte använt mig 

av Hansons ovan nämnda studier. 

Inom Church of England (CofE) har frågan om kyrka och management 

studerats i flera decennier.14 Kyrkoorganisationen initierade bland annat ett par 

rapporter. I ett särskilt nummer av Modern Theology från 1993 var temat 

Ecclesiology and the Culture of Management. I mitten av 1990-talet presenterades 

en studie av Robin Gill och Derek Burke. Under 2000 utgavs en antologi, som 

behandlade temat från olika synvinklar. Forskaren Richard Roberts presenterade 

en artikel 2002 med titeln The Care of Souls in a Managerial Church.  

Slutsatsen av den korta redovisningen ovan är, att det finns en relativt 

rikhaltig flora av undersökningar som berör ämnesområdet i någon mån. Från 

senare delen av 1900-talet har fler studier och arbeten utifrån främst sociologiskt 

perspektiv använt isomorfism både som begrepp och term.  

Agneta Gustafson undersökte (2006) i sin avhandling Normer och praxis – 

tre ideella föreningar och deras redovisning hur tre olika ideella organisationer 

formades av isomorfism och därigenom anpassade sina redovisningsstrukturer till 

                                                
14 Den följande sammanställningen är gjord efter Pickard. 
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omvärlden. Både i förhållande till dem som var intresserade av de olika 

föreningarnas arbete, intressenter och i förhållande till andra organisationer.  

Forskaren Jeffrey Leitner har i ett antal rapporter granskat isomorfism i så 

kallade non-profitrörelser och jämfört organisationer i Australien och USA. Jag 

kommer att redovisa utförligare om begreppets innebörd längre fram i min 

undersökning. 

Peter F. Drucker arbetade under mer än sextio år med begreppet 

management. Från att först ägnat sig åt ämnet från företagens synvinkel, bytte han 

senare till att plädera för management ur så kallade non-profitrörelser och 

organisationer. Boken Managing the Nonprofit Organization (1990) behandlar 

frågan om ledarskap, mangement, resurser och målsättning.  

Teologen Jackson W. Carroll har forskat om kyrkor, samfund och deras 

behov av reflektion kring kyrkligt ledarskap. I boken As One with Authority 

(2011) presenterar han hur kyrkoledare kan möte de ökade kraven på ledarskap, 

tillsammans med ett antal ledarskapsteoretiker.  

 

3. TEORI  
 

Jag presenterar management och isomorfism som möjliga ecklesiologiska 

verktyg. Inledningsvis gör jag en genomgång av undersökningens teori förenat 

med den forskningsmetod jag har valt. Här presenteras också de analysverktyg jag 

använder mig av. Därefter kommer jag i tre avsnitt presentera management, 

isomorfism och ekonomistyrning. I ett avslutande avsnitt för jag en diskussion om 

metaecklesiologi med inriktning på min studie. 

  

3.1 TEORI OCH METOD 
 

Det undersökta materialet prövas gentemot isomorfism som ett 

hermaneutiskt raster. Isomorfism presenteras nedan. Avsikten med detta är att 

söka få fram en prövbarhet av på vilket sätt Svenska kyrkan ifråga om den 
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regionala nivån avtecknar sig ecklesiologiskt. Det innebär att jag utifrån material 

som producerats från biskop och stift, liksom ifrån nationell nivå, samt ställer 

resultatet i relation till vad som anges i kyrkoordning. Genom att låta 

managementteorier och isomorfism speglas gentemot materialet, uppnås en slags 

tvärvetenskaplig genomlysning. 

Under 1900-talets senare decennier har ecklesiologin fått ett uppsving, 

mycket inom den ekumeniska och exegetiska teologin. Avery Dulles använder i 

sin bok Models of the Church ett frågebatteri som analysverktyg för att förstå 

frågan om vad kyrkan är utifrån metaforiska perspektiv.  

På 1970-talet prövades tanken på ett Guds folk på väg, ett folk i uppbrott. 

Där kyrkan fick framstå som ett provisorium i världen. Under 1990-talet skedde 

en omsvängning till att gemenskapsmotivet fick en framskjutande roll, kyrkan 

som communio.15 Efter Svenska kyrkans relationsändring till den svenska staten 

år 2000, har identitetsfrågan för Svenska kyrkan blivit föremål för studier inom 

kyrkovetenskapen och ecklesiologin. Samtidigt som studiet av Svenska kyrkan i 

sig innehåller en geografisk avgränsning, ger samma studium möjlighet till 

perspektiv på det internationella ecklesiologiska studiet av kyrkan.  

Peter F. Druckers resonemang om hur management för en non-

profitorganisation bildar tillsammans med Jackson W. Carrolls diskussion om 

kyrkligt ledarskap en teoretisk bakgrund för min undersökning.16 I korthet 

befinner sig Druckers och Carrolls resonemang nära hur formen för att tala om 

kyrkligt management och kyrkligt ledarskap klassiskt har varit.17 Det klassiska 

sättet har varit att utgå från uppgiften att leda församlingens gudstjänst, predika 

och undervisa. I samma utgångspunkt återfinns också pastoral omsorg och att 

utöva tillsyn.18  

Det är inte en helig struktur hur kyrkan väljer att organisera sig, en struktur 

en gång för alla given. Men samtidigt innebär det inte att det skulle vara 

                                                
15 Runar Eldebo 1999, sid. 45. 
16 Det är inte oproblematiskt att sätta en etikett som non-profit på Svenska kyrkan. I diskussionen har förts 
fram begrepp som ideell organisation, idéburen organisation. 
17 Carroll 2011, sid. 91f. Drucker 1990, sid. 113. 
18 Carroll 2011, sid. 94, cf KO 2:1 om församlingens uppgift. 
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oväsentligt vilken organisationsform kyrkan väljer.19 Kyrkans identitet som Kristi 

kropp ger en organisatorisk riktning. Carroll citerar teologen Schillebeeckx: 

 
”Ministry is connected with a special concern for the 
preservation of the Christian identity of the communuity in 
constantly changing cirkumstances.”20 

 

Det bekräftar den lutherska hållningen att organisationsformen inte är 

primär. Det är uppgiften, kallelesen som Kristi kropp som styr.21 Styrning och 

ledarskap handlar om ett trefaldigt perspektiv. Först måste organisationens 

uppdrag och funktion definieras, detta syfte ska sedan arbetas in i organisationens 

liv. Slutligen, ska styrning och ledarskap hjälpa både själva organisationen och 

dess medlemmar att förstå och förvalta de egna värdena i kontrast till omvärldens 

påtryckningar.22 Sådana påtryckningar kan benämnas som isomorfism, vilket jag 

återkommer till längre fram. 

Det ecklesiologiska studiet av kyrkan kan motiveras med ett lån från 

Krister Stendahl: att översätta det grekiska metanioa (omvändelse) med ordet 

medvetandeförhöjning.23 Jag använder mig av termen ecklesiologiskt märke som 

begrepp för att definiera sådana företeelser som jag uppfattar som signifikant 

tolkningsbara. Ulrika Carlström Nordkvist använder en liknande term, 

ecklesiologiska markörer, som ett analysverktyg för att gruppera gemensamma 

drag i en bestämd kontext.24 I min användning av begreppet ecklesiologiskt 

märke, ska förstås sådana företeelser som på ett eller annat sätt framhäver en eller 

flera ecklesiologiska strukturer. Ett trossamfunds kyrkosyn kan sägas vara 

ihopfogandet av flera ecklesiologier, av kyrkorättsliga praktiker och av 

organisatorisk struktur inte minst. Som analysvertyg anknyter ecklesiologiskt 

märke i viss mån till ett klassiskt uttryck; notae ecclesiae. Men i föreliggande 

                                                
19 Carroll 2011, sid. 91. 
20 Carroll 2011, sid. 91. 
21 CA VII. 
22 Carroll 2011, sid. 92. 
23 Eldebo 1999, sid. 47. 
24 Carlström Nordkvist 2013. Carlström Nordkvist använder ecklesiologisk markör för att gruppera 
gemensamma drag i en rapport från Arbetsmiljöverket. De sju områdena är otydlighet, gränslöshet, 
omedvetenhet, godhetskultur, individuell övertygelse, öppenhet och tudelning. 
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studie ska ecklesiologiskt märke förstås som en här och nu noterbar signal på en 

företeelse som formar en ecklesiologi. En berättigad invändning är frågan om 

eckelsiologisk märke är värdeneutralt. Svaret är att all forskning till syvende og 

sidst är beroende av den enskilda forskarens egna utgångspunkter. Det enda man 

kan göra som forskare är att förhålla sig så objektivt som möjligt till materialet 

ifråga.  

 

3.2 MANAGEMENT 
 

Forskaren Clare Watkins hävdar i en artikel från 1991 att bruket av 

sociologiska organisationsteorier ur ecklesiologiskt perspektiv, då var relativt 

nytt.25 Förhoppningsvis har det ändrats något på de två decennier som förflutit 

sedan artikeln skrevs. Watkins har ett par intressanta anmärkningar. Frågan om 

kyrkans organisation och dess ledning kan hanteras som en fråga om helig ande 

och institution, om synlig och osynlig kyrka.26 Utifrån ett ecklesiologiskt 

perspektiv aktualiseras med andra ord kyrkan som en konkret och organiserad 

gemenskap.27 Management är ett ord och begrepp som återfinns inom 

affärsvärlden och näringslivet. Mer sällan har begreppet använts inom teologin. 

Det är en term som kan vara till hjälp i det ecklesiologiska studiet. När man 

studerar årsredovisningar från olika nivåer i Svenska kyrkan, är det tydligt att 

flera termer från den moderna ekonomin finns med; nyckeltal, finansresultat med 

flera termer.28 Frågan blir om dessa termer förändrar den ecklesiologiska 

förståelsen av kyrkan eller om de förtydligar en redan befintlig struktur.  

 
”[W]e must fully appreciate the Church as a peculiar sort of 
organization, first of all by virtue of its involvement in a living 
tradition and faith based on divine revelation, but also on 
sociological grounds.”29 

 

                                                
25 Watkins 1991. 
26 Watkins 1991, sid. 690. 
27 Watkins 1991, sid. 691. 
28 Karlstads stift 2005, sid. 27, 29. Göteborgs stift 2005, sid. 12 
29 Watkins 1991, sid. 693. 



   

 
 24  

Kyrkan som organisation har i alla tider befunnit sig i en interagerande 

rörelse gentemot det samhälle, de människor, där hon har verkat. Det 

västerländska samhällets demokratiseringsprocess alltsedan upplysningstiden har 

också påverkat framför allt den västliga kyrkan.30 Managementeorier handlar om 

”insikter om vart en organisation är på väg och vad som behöver göras för att nå 

dit.”31 Det är ett syfte som i hög grad sammanfaller med ecklesiologins uppgift 

och fråga. Det kan diskuteras om inte ledning och management i företag jämfört 

med offentliga myndigheter och förvaltningar är annorlunda.32 För Svenska 

kyrkan är frågan extra värd att ställas i och med att hon gått från att vara en del av 

den statliga förvaltningen till att vara en organisation med egen juridisk 

kategori.33 Samtidigt kan Svenska kyrkan efter 2000 sägas ha en ideell karaktär, 

en non-profit organisation.34 Teologen Dietrich Bonhoeffer har i ett av sina 

arbeten, Sanctorio Communio, använt ett tvärvetenskapligt perspektiv i studien av 

kyrkan.35 Tydligt är att Bonhoeffer strävade efter att hålla samman både innersida 

och utanverk, synligt och osynligt i studiet av kyrkan. Kyrkan måste behandlas 

empiriskt ”därför att Kristus trädde in i historien.”36 De organisatoriska likheter 

med sekulära organisationer, liksom beslutsflöden inom en organisation som 

Svenska kyrkan kan studeras utifrån imiterande processer, så kallade isomorfa 

processer. Jag återkommer längre fram till att beskriva isomorfism och isomorfa 

processer. 

Managementteorier är inte alltid applicerbara i verkligheten. Alla 

organisationer, där är kyrkan inget undantag, är beroende av de människor som 

deltar, som arbetar i organisationen, i institutionen. I andra ord handlar det om de 

människor som är medlemmar av organisationen. Det är väl känt från 

beteendevetenskap och socialpsykologisk forskning att människor har sitt eget sätt 
                                                
30 Watkins lyfter fram ett sociologiskt begrepp: ”open system”, ett begrepp som används för att beskriva 
förhållandet mellan en organisation och dess omgivning. 
31 Margetta 2002, sid. 23. 
32 Lind (red.) 2003, sid. 313. 
33 Lag om Svenska kyrkan, SFS 1998:1591. 
34 Det är inte helt okontroversiellt att försöka placera Svenska kyrkan i nischen som ideell eller non-profit 
organisation. Det finns argument både för och emot, det vore att gå utanför undersökningens ramar att söka 
en positionsbestämning. Frågan förtjänar att studeras vidare. 
35 Watkins 1991, sid 689ff.  
36 Watkins 1991, sid. 695. 
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att hantera en organisations empiri. Där verkligheten bryts mot teori. 

Medlemmarna i en organisation utför sina uppgifter, bidrar med sina egna idéer, 

tolkningar och lösningar på problem. Problemlösningar och tolkningar som inte 

alltid är förenliga med vad som teoretiskt först tänkts. Watkins kallar människor 

för ett management problem.37 Managementteorier strävar efter att förstå och 

förklara en organizations mål, vad vill eller ska en organisation uppnå? I det 

sammanhanget är kyrkan begränsad. Som organisation kan kyrkan inte fastställa 

ett eget mål som ska uppnås av dess medlemmar, medarbetare eller gemenskap, 

koinonia. Kyrkans kallelse att förkunna evangelium lämnar kyrkan utan ett 

slutmål. Målet ligger utanför hennes uppdrag.38 

Under 1990-talet utgavs några antologier som resultat av genomförda 

seminarier inom området etik, management, kyrkligt ledarskap och ecklesiologi. 

Det första seminariet arrangerades i Sigtuna 1991 och syftade till att förmedla 

insikter om kristen etik kopplat till begreppet management inom kyrkor ur ett 

nord-sydperspektiv.39 Ett andra seminarium arrangerades året därpå, 1992, också 

det i Sigtuna. I detta det andra seminariet behandlades frågan om beröringspunkter 

mellan ecklesiologi och administration.40 Resultaten från de båda seminarierna 

presenterades även på engelska för en internationell publik, med ett tillägg som 

behandlade begreppet stewardship.41 Några år senare anordnades International 

Conference on Church Leadership i Uppsala. Frågor om kyrkligt ledarskap och 

kyrklig management upplevdes ha blivit brännande, särskilt i en sekuläriserad 

kontext.42 

 

 

                                                
37 Watkins 1993, sid. 10. Watkins artikel från Modern Theology 9 (1993) är inte paginerad i den utgåva jag 
haft i min hand. Jag har därför paginerat artikeln som sidorna 1-16. 
38 Watkins 1993, sid. 13. 
39 Kristen etik och management, Tro & Tanke 1991:3 
40 Kyrkosyn och administration, Tro & Tanke 1992:5 
41 ed. Brodd 1993, Stewardship Management Etics and Ecclesiology, Svenska kyrkans forskningsråd 1993. 
42 ed. Hansson 1997, Church Leadership, Tro & Tanke 1997:6. 
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3.3 ISOMORFISM 
 

I en tidigare studie, Konturer till en kyrkosyn. Ecklesiologiska drag i Svenska 

kyrkans ekonomistyrningssystem, var det tydligt att det studerade materialet; 

KO1999, årsredovisningar för nationell nivå och från fyra av Svenska kyrkans 

stift, hade stora likheter med motsvarande dokument i det civila samhället, den 

sekulära miljön.43 Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelsamling och har 

genom sitt juridiska språk och disposition i kapitel och paragrafer en klar likhet 

med lagsamlingen Sveriges Lagar och Svensk författningssamling (SFS).44 De 

olika årsredovisningarna för undersökningsperioden var sakliga. Både 

kyrkostyrelsen och stiftstyrelserna redovisade vilken verksamhet som bedrivits, 

samt intäkter och kostnader. Teologisk reflektion eller diskussion kring Svenska 

kyrkans uppdrag som evangelisk-luthersk kyrka förekom sparsamt eller inte alls. 

Ett antal år senare, har det av stiften producerade materialet delvis förändrats. 

Både diskussion kring Svenska kyrkans uppdrag och teologisk reflektion 

förekommer i självbeskrivande dokument i skrift och stiftens egna sidor på 

internet. På samma sätt förefaller stiften inspirera församlingarna till att göra 

sammaledes.45  

 

Isomorfism förekommer sparsamt inom de teologiska forskningen.46 I 

undersökningen används det som ett förklaringsbegrepp för de 

anpassningsprocesser som organisationer genomgår, frivilligt eller till följd av 

olika normerande krav från omgivningen. Isomorfism är ett begrepp som tydligast 

förklarar den homogeniseringsprocess som en organisation genomgår efter 

påtryckningar från andra institutioner med makt.47  

                                                
43 Nordlund 2008, sid. 5, Materialet bestod av årsredovisningar 2005-2006 för Göteborg, Karlstad, Strängnäs 
och Västerås stift.   
44 För Svenska kyrkan är motsvarande benämning Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB). 
45 Linköpings stift 2010; Skara stift 2010; Församlingen och närsamhället 2009.  
46 Mardis 1985. 
47 Gustafson 2006, Normer och praxis – tre ideella föreningar och deras redovisning, Akad.avh. Jag följer 
till stora delar hennes redogörelse. 
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Isomorfism kan äga rum i en organisations olika nivåer och behöver inte 

vara kopplad till motsvarande nivå hos den påtryckande institutionen. Begreppet 

kan spåras tillbaka på sociologen Max Webers forskning, där han frågade sig om 

en organisations byråkratiska struktur kunde medföra att de anställdas kreativitet 

riskerade att bli begränsade. Samtidigt som en organisation genom sin 

likhetssträvan, blir mer förutsägbar och transparant i beslut gentemot omvärlden 

och andra organisationer, uppför sig organisationen som en ”iron cage” i sin 

strävan att bli eller vara homogen.48 I början av 1980-talet undersökte de båda 

sociologiforskarna Paul DiMaggio och Walter Powell processerna bakom en 

organisations likhetsträvan (sameness).49 DiMaggio och Powell hävdade att både 

institutionella krav och konkurrenskrav drev fram organisatoriska strukturer, där 

olika organisationer de facto imiterar varandra. Detta imitationsfenomen 

benämnde DiMaggio och Powell för isomorfism.50  

 

Agneta Gustafson redogör för tre mekanismer av begreppet: påtvingad 

isomorfism, imiterande processer och normativa påtryckningar.51 Påtvingad 

isomorfism beskriver formella eller informella påtryckningar från andra 

organisationer, som organisationen är beroende av. Det kan också handla om 

myndighetskrav. Imiterande processer innebär en institutionell isomorfism av mer 

frivillig karaktär. Det är ett sätt att hantera en osäkerhet eller oklara lösningar för 

en organisation och där man då väljer att ta efter en annan organisation. Genom 

att imitera en annan organisation löser man ett organisatoriskt dilemma till liten 

kostnad för organisationen och ökar samtidigt en samhörighetskänsla mellan 

organisationerna. Normativa påtryckningar är den tredje mekanismen hos 

Gustafson. Här är det fråga om påtryckningar från professionella grupper. Det kan 

                                                
48 Leiter 2005, sid. 2. 
49 Leiter 2005, sid. 2 och 33. DiMaggios och Powells arbete bär titeln The Iron Cage Revisited: Insitutional 
isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, American Sociological Rewiew 48(2), sid. 
147-160, 1983. 
50 Leiter 2005, sid. 2. 
51 Mardis 1983. Matthew Mardis har en liknande indelning; ”coeercive, mimetic och normative pressures”. 
Artikeln är opaginerad. 
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handla om regler och normer som utvecklas, kanske med statlig sanktion och 

därför sprids snabbt inom en organisation.52  

Forskaren Matthew Mardis resonerar kring tre termer när det gäller 

isomorfism och kyrka; institutionell isomorfism, sekundär logik och nischade 

kyrkor.53 Institutioner, och då även kyrkan, interagerar med omgivningen och den 

kontext där man befinner sig. Institutioner har en tendens att imitera 

framgångsrika koncept och i detta utgör kyrkan inget undantag.  

 
”[I]nstitutions tend to imitate one another, often intentionally because as 
soon as one institution is perceived as ’successful’ others rush to adopts 
its methods.”54  

 

Begreppet institutionell logik hänger samman med hur organisationer når 

sina mål. Primär logik kan då härledas till just organisationens syfte. Sekundär 

logik är en isomorf process. Det handlar om att en organisation tar till sig en 

andra, sekundär logik, från andra närbesläktade organisationer och institutioner. 

Detta benämner Maris som kulturell isomorfism.55 När både institutionell och 

kulturell isomorfism sammansmälter hos en organisation försvinner flera av dess 

särdrag som organisation och institution. Processen innebär att organisationer 

inom samma verksamhetsområde tenderar att bli lika varandra, både strukturellt 

och ideologiskt.56  

När Mardis tar upp frågan om nischade kyrkor, är det ett begrepp som 

fokuserar på kyrkomedlemmars engagemang och intresse.57 Nischade kyrkor är 

inte knutna till ett visst geografiskt område, snarare är de av icke-territoriell art. 

För nischade kyrkor, menar Mardis, är kombinationen institutionell isomorfism 

och sekundär logik avgörande för deras eventuella framgång. Det underlättar en 

etablering och organisatorisk struktur, samtidigt som en nischad kyrka kan 

                                                
52 Gustafson 2006, sid. 15-16 
53 Mardis 1985. 
54 Mardis 1985. 
55 Mardis 1985. 
56 Mardis 1985. 
57 Med ”niche churches” avser Mardis troligen församlingsbegrepp eller kyrkofamilj. 
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etablera en avgränsad identitet i förhållande till andra ’konkurrenter’58 

Isomormism möjliggör med andra ord att förstå och anpassa sin organisation och 

administration, men lika mycket att skapa förståelse för sin självbild, för sin 

identitet som kyrka. 

Isomorfism har studerats inom så kallade non-profit rörelser eller non-

profitföretag.59 På svensk botten är motsvarigheten närmast det som kallas för den 

ideella sektorn. Det är intressant att studera hur, när Svenska kyrkan ändrade 

relation till svenska staten trätt i kraft, och vilka anpassningsprocesser i och inom 

organisationen som blivit verklighet. Frågan är hur dessa påverkar kyrkan 

ecklesiologiskt. Med utgångspunkt från den klassiska framställningen av biskop 

som lokal kyrka med församling och stift kontra den under nittonhundratalet 

framväxta strukturen med både frivilliga och lagstadgade verksamheter inom 

stiften. Det finns skäl att undersöka om det kan urskiljas isomorfiska drag ur 

Svenska kyrkans förändrade relation, från att vara del av den statliga 

förvaltningen till ett i stort sett fristående trossamfund.  

Frågan om vad ett stift är inte har studerats närmare. Den här studien ska 

därför fylla en lucka i forskningen. Det innebär att jag för den här undersökningen 

använder mig av isomorfism och managementteorier, som grund och ram för att 

få fram en ecklesiologisk slutsats.  

 

 
 
 
3.4 ECKLESIOLOGI 
 

Kopplingen ecklesiologi och managementteorier och managementpraktik 

är i många stycken logisk (fig.2). Kyrkan som organisation är komplex och har en 

rikhaltig flora av beslutsfattande och problemlösande.60 Det kommer jag att 

återkomma till längre fram. Men det innebär inte att man okritiskt kan överta 

managementvetenskapliga teorier och slutsatser. Dessa måste prövas gentemot 

                                                
58 Mardis 1985. 
59 Leiter 2005, sid. 4f. 
60 Watkins 1993, sid. 1. 



   

 
 30  

kyrkans empiri. Ur ett sociologiskt perspektiv är en religiös organisation närmast 

att betrakta som en undergrupp när forskaren formulerar en generell 

organisationsteori.61 Det är inte orimligt att hävda att kyrkan som organisation är 

speciell och skiljer sig från andra typer av organisationer.62 Därför finns det 

invändningar till att koppla samman management och kyrka. En invändning är att 

förståelsen av kyrkan grundar sig i att hon är rotad i uppenbarelsen.63 Teologer 

som Karl Barth och Emil Brunner når därför diametralt olika slutsatser.64 För 

Barth är kyrkan grundad i gudsuppenbarelsen, i Guds egen manifestation som 

orienterar kyrkans gemenskap till Ordet. En sociologisk analys som bidrag till en 

ecklesiologi är därför inte möjlig på grundval av kyrkans särskilda kännetecken; 

hon är inte enbart en mänsklig organisation, kyrkan förkroppsligar i sig den 

eskatologiska gemenskapen.65 Emil Brunner använder sociologiska teorier som 

verktyg för att formulera en ecklesiologi som ger utrymme för ett 

positionstagande där strukturerna i kyrkans organisation kan förstås utifrån kyrkan 

som institution. Det kommer ändå alltid att finnas en essens i den kristna 

gemenskapen, som inte är nåbara för en [sociologisk och eller 

managementteoretisk] analys. För Brunner är kyrkan strukturellt en speciell 

organisation, men som ändå inte skiljer sig från andra mänskliga organisationer.66 

För både Barth och Brunner tar deras ecklesiologiska hermaneutik sin 

utgångspunkt i hur de uppfattar uppenbarelsen. Brunners ställningstagande öppnar 

för att lyfta in managementpraktik och teori i ett ecklesiologiskt övervägande. 

Det finns också en logisk koppling mellan ecklesiologi och isomorfism. 

Användandet av bilder hämtat ur berättelser eller omgivande kontext är vanligt i 

relation och kommunikation mellan människor och mellan organisationer. 

Psykologin har visat att bilder har en förmåga att beröra och gestalta sammanhang 

och företeelser.67 För teologins och kyrkans område är det inte ovanligt att hämta 

                                                
61 Watkins 1993, sid. 2. 
62 Watkins 1993, sid. 3. 
63 Watkins 1993, sid. 4. 
64 Watkins 1993, sid. 4. 
65 Watkins 1993, sid. 4. 
66 Watkins 1993, sid. 5-7. 
67 Dulles 1978, sid. 12. 
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bilder ur bibelns berättelser. Bilder fungerar som symboler, metaforer.68 Hit hör 

bilder som Kristi kropp, Gudsfolket, kroppen som tempel med långt fler exempel. 

Bilder och metaforer gestaltar kyrkan, därför att de i sig säger något om kyrkans 

väsen.69 Det går därför att beskriva bilder och symboler som kognitiva och 

funktionella. Bilder och metaforer i den kyrkliga kontexten talar till de troendes 

erfarenhet. Om det ovanstående är sant, går det att säga att isomorfism är något 

som uppträder i gränslandet mellan det som bilden eller metaforen gestaltar och 

de troendes andliga verklighet.70  

Frågan om vad kyrkan är, är central för kyrkovetenskapen. Kyrkobegrepp 

och ecklesiologi är närbesläktade begrepp, men kan ändå skiljas åt. Kyrkobegrepp 

handlar om att se vad som förenar eller skiljer kyrkofamiljer åt. Ecklesiologin 

intresserar sig för studiet av vad kyrkan gör och hur och som tidigare nämnts, 

varför. Forskningsarenan kan därför ske på mikronivå.71 Den teologiska 

huvudfrågan gäller ett förhållande; hur kyrkan som trosföremål förhåller sig till 

den kyrkorättsligt reglerade kyrkan.72 Det finns också en aspekt av trovärdighet 

med i frågeställningen. Det sätt på vilket kyrkan, samfundet, gestaltas och 

organiseras ger vittnesbörd om dess budskap. Kyrkans trovärdighet innebär att ord 

och handling bör stämma överens, både i yttre former och i innehåll.73 Det 

ecklesiologiska studiet bör sträva efter att hålla ihop de divergerande aspekterna 

av den osynliga kyrkan och den synliga, den organiserade strukturen. 

Ecklesiologins bidrag till forskningen kan därmed sägas vara att söka hålla 

samman ”institution och ande, synlig och osynlig kyrka”.74  

                                                
68 Dulles 1978, sid. 12.. Jfr Dulles avvikande användning av begreppet isomorfism. Dulles använder det i 
samband med bild, symbol och modell. Jfr andra forskares användning av samma begrepp för att analysera 
organisation och administrativ påverkan; Gustafson 2006, Leitner 2005 respektive 2006, Mardis 2003. Dulles 
sätt att använda isomorfism förefaller att vara använt som en metanivå till metamorfoser och analogier.  
69 Dulles 1978, sid. 13. 
70 Dulles 1978, sid. 13. 
71 Med forskning på makro- respektive mikronivå, avser jag skillnaden där makro motsvarar studiet av ett 
kyrkobegrepp (concept) och mikro har det mindre perspektivet, där en eller flera ecklesiologier inom enskilt 
eller olika concept studeras. 
72 Persenius 1998, sid. 18. 
73 Persenius 1998, sid. 20. 
74 Brodd 1994, sid. 86. 
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Fig. 2. Den tredimensionella rektangeln demonstrerar 
samspelet mellan isomorfism, management och ecklesiologi. 
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Brodd använder operativ ecklesiologi som begrepp för att beskriva samtida 

praktiker i ett samfund eller en kyrka. Det kan handla om att studera skeenden i 

liturgi eller hur kyrkoorganisationen är uppbyggd.75 En fråga i sammanhanget är 

om ecklesiologier kan föras samman till sammanfattade slutsatser. Allra helst som 

detta kan bli svårt med samtida praktiker. Det finns ett inbyggt 

spänningsförhållande mellan kyrkans regelverk och kyrkans liv.  

 

Kjell Blüchert har ur ett metaecklesiologiskt perspektiv studerat frågan om 

kyrkan som. Han menar att ecklesiologi handlar om att omfatta ”the essence of the 

church”.76 Blückert tar upp två huvudfåror inom ämnesområdet; ”essensiell 

ecklesiologi” och ”existensiell ecklesiologi”. Begreppen är hämtade från teologen 

Karl Rahners definitioner. Med essensiell ecklesiologi kan förstås just det 

ovannämnda, hur kyrkan tonar fram i teologi och läroutsagor. Med existensiell 

ecklesiologi handlar det om att studera kyrkans praxis.77 Blüchert använder en 

associativ metod som ligger nära Avery Dulles, när han utforskar kyrkan som: 

som Kristi kropp, som nation, som gemenskap.  

Om en bild eller metafor är reflekterad och kritiskt granskad så att vår 

förståelse av kontextens verklighet blir fördjupad, då kan vi benämna bilden eller 

                                                
75 Brodd 2006, s. 127. Begreppet har Brodd hämtat från Yves Congar. 
76 Blückert 2000, sid. 88. 
77 Blückert 2000, sid. 88. 
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metaforen som en modell.78 Avery Dulles tar i sitt arbete Models of the Church 

upp fem modeller till granskning. Dulles fem modeller är kyrkan som institution, 

mystik gemenskap, sakrament, budbärare och slutligen, tjänare.79 Det är att gå 

utanför uppsatsens ram att närmare beskriva de olika modellerna. Dulles påpekar 

att varje modell har sina styrkor och kanske viktigast, sina svagheter. Ingen 

modell kan sägas ha företräde eller utgöra konsensus av andra modeller. Snarare 

hjälper modeller till att förstå både teologers positioner i olika sammanhang, 

liksom kyrkans position i olika kontexter.  

Det skulle vara värdefullt att fortsätta den ecklesiologiska diskussionen 

ytterligare på metanivå. Jag föreslår kyrkan som om som ett metaecklesiologiskt 

begrepp. Framtagandet av ecklesiologiska modeller har onekligen sina fördelar, 

de tillåter både forskaren och läsaren att utifrån metaforiska beskrivningar, dra 

analoga slutsatser. Det vill säga att ana något av kyrkans esse, av kyrkans kärna. 

Samtidigt är det inte helt oproblematiskt. Teori och praktik sammanfaller inte 

alltid. Praktik har en förmåga att ta en annan utväg än vad teorin eller modellen 

förutser. Eckerdal hävdar vikten av ”ett ecklesiologiskt förhållningssätt där teori 

och praktik står växelverkande relation snarare än att teorin ensidigt blir normativt 

bestämmande för kyrkans praxis.80  

Det metaecklesiologiska kyrkan som om implicerar ett negativt laddat 

”men”. Då och då i den massmediala debatten omtalas Svenska kyrkan som om 

kyrkosamfundet är en förening, ibland framskymtar också föreställningen om 

kyrkan som om den är en koncern med dess hierarkiska struktur, där ärkebiskopen 

ytterst beslutar ned på lokalnivå. Ur ett managementperspektiv kan man beskriva 

det som en organisation med formella och informella beslutsvägar. Det berör i 

hög grad självbild, identitet och omvärldens tolkning av vad den ser och uppfattar. 

Inom religionsfilosofin talar man om apofatisk, negativ teologi, eftersom vi inte 

kan beskriva hurdan Gud är, är det lättare att försöka beskriva hurdan Gud inte är. 

Kyrkan som om skulle kunna fungera som en apofatisk metaecklesiologi. 

Diskussionen om meteecklesiologi handlar om att ta fram modeller och språk för 
                                                
78 Dulles 1978, sid. 15. 
79 Dulles 1978, sid. 26-94. 
80 Eckerdal 2012, sid. 37. 
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att sedan kunna formulera en ecklesiologi som är brukbar för kyrkorna. Blückert 

tar upp en svårighet i sammanhanget. Modeller och bilder kan användas som 

metaforer, men också i ett analogt bruk. Studiet av metaperspektiv i 

ecklesiologisk forskning tvingar forskaren att ta ställning till metaspråket i 

modeller.81 En liknande invändning har Eckerdal: ”Om reflektionen över kyrkan 

däremot anammar ett språk som är grundat i något annat, förvandlas diskussionen 

i stället till ett externt och episkt åskådarperspektiv.82 Om det är en riktig 

iakttagelse, innebär det att vi behöver vara på det klara med vilket språk, vilka 

bilder och modeller som vi nalkas om vi ska foga ett tvärvetenskapligt perspektiv 

till ecklesiologin. Språket, bilderna och modellerna behöver ställas i relation till 

den kyrka som studeras. Det ecklesiologiska studiet bör handla om en kritisk 

studie av kyrkan i verkligheten, en kyrka förbunden i uppenbarelsen om Kristus.  

Den ekonomiska verksamheten och med den hörande terminologin är ett 

lämpligt område för att pröva ecklesiologi. Ekonomi och förvaltning har oftast, 

kanske av hävd, inte tolkats teologiskt. En slutsats kan vara att de kristna kyrkorna 

har haft det svårt att förhålla sig till ekonomi och förvaltning annat än som krassa 

realiteter mer än andliga värdeområden. Kyrkans ekonomi har oftast studerats ur 

ekonomiska och organisatoriska perspektiv, men inte ur ett ecklesiologiskt 

perspektiv. Det finns emellertid skäl för att göra kyrkans ekonomi till föremål för 

ett sådant studium.  

Ekonomi är teologi i verklighet. Den verkligheten genomsyrar kyrkans alla 

nivåer. Civilt regelverk möter inomkyrkliga förordningar. I den brytpunkten 

bekräftas eller förkastas kyrkans uppenbarelse i Kristus. Evangeliets budskap får 

en särskild genomlysning genom ett ekonomiskt raster. De tre frågorna, vem, vad 

och varför: för vem, eller i vilken nivå, får en ekonomistyrningsmekanism 

genomslag? Frågan om vad handlar huvudsakligen om skeendet och processerna 

bakom ekonomistyrning i en organisation som kyrkan. På vilka sätt genomförs 

styrningsmekanismer i en kyrkas ekonomi? Sant är att ett fastlagt ekonomiskt 

regelverk har sitt ursprung från annat håll än kyrkan. Statens reglering, 

                                                
81 Blückert 2000, sid. 91. 
82 Eckerdal, J, 2012, sid. 45. 
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branchorganisationers eller rekommendationer tillsammans med inomkyrklig 

förordning, är ett exempel på en isomorf process.83 Svenska kyrkan anpassar sin 

ekonomiska praktik så att det sker i överensstämmelse med andra organisationer 

och institutioner i det omgivande samhället. Det leder över till den tredje 

metodfrågan, varför. Kan inte ett sådant anpassande till ekonomisk verklighet vara 

ett övergivande av evangeliets hållning?  

 
”De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar 
för sin förvaltning inför både Gud och människor. 
Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till Guds hela 
skapelse. En förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna 
svara för sin förvaltning när den granskas.”84 

 

Helge Brattgård beskrev i sin bok Goda förvaltare ett sätt att nalkas frågan 

om förvaltarskap i kyrkan. Förvaltarskapet förekommer som centralt begrepp i 

bibeln.85 Det handlar om människosyn, ansvar, trohet och förtroende. I 

människosynen ligger en övertygelse om människans inneboende ansvarsförmåga 

och förmåga till att ta tillvara de tillgångar som skapelsen rymmer. För den som 

har att förvalta förutsätts trohet gentemot den som är förvaltarens uppdragsgivare. 

Och omvänt krävs att uppdragsgivare i sin tur har förtroende för förvaltaren.86 

Genom att tillgodose andra människors behov utifrån de roller vi har i yrkesliv, 

familj och samhälle bidrar vi till att förvalta Guds skapelse enligt Luthers syn på 

kallelsen.87 Detta synsätt är applicerbart på den enskilda människan och hennes 

Gud, såväl som kyrkan i förhållande till evangeliet om uppenbarelsen av Guds 

människoblivande i Kristus. Så som årsredovisningar, verksamhetsuppföljningar 

presenteras, så ligger kyrkans verklighet. En slutsats av det föregående är att 

dokument om ekonomi tillhör Svenska kyrkans självbild. Den regionala nivån 

måste förhålla sig till detta. När blev stift en nivå? Jag söker ett svar på den frågan 

                                                
83 Här är FAR och KRED exempel på normativa isomorfa processer.  
84 KO inledningen till 11:e avdelningen.  
85 Bengt Karlsson och Göran Möller 2007, sid 9f. Helge Brattgård skrev år1964 boken Goda förvaltare på 
uppdrag av Lutherska världsförbundet. 
86 Bengt Karlsson och Göran Möller 2007, sid 10ff. 
87 Bengt Karlsson och Göran Möller 2007, sid 15. 
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genom en redogörelse i avsnitt 4, om framväxten av stiftsorganisationen i Svenska 

kyrkan under 1900-talet. 

 

 

3.5. KONKLUSION 
 

Management handlar om att i både teori och praktik hantera administration och en 

organisations dagliga liv. Genom management kan vi förstå hur processer 

fungerar och samverkar. Via management kan vi blottlägga och granska 

beslutsprocesser och beslutsutrymmen, så som dessa påverkar och påverkas av 

omgivningen. Isomorism innebär att förstå de delar av management som tas över, 

som blir influerade av andra delar i en organisation eller från utanförstående 

organisationer eller regelverk. Isoformism kan i andra ord uttryckt handla dels om 

frivilliga administrativa och byråkratiska härmade processer. Dels kan det röra sig 

om påtvingade styrningsmekanismer för att underlätta eller efterlikna andras 

processer.  

Isomorfism ligger nära teologins område, då kyrkan i sitt väsen och i sin 

strävan att bygga organisation, att skapa praktik och att leva liturgi använder sig 

av både påtvingade mönster liksom frivilliga eller efterliknande mönster. I 

begreppet isomorfism kan vi läsa ut kyrkans kallelse av imitatio, att bli kristuslik, 

så som Kristus har kallat kyrkan att leva i världen.  

Genom att management hanterar organisatoriska mönster och isomorfism 

blottlägger organisatoriska strukturer kan vi förstå de ecklesiologier som kommer 

till uttryck i kyrkans organisation. Både management och isomorfism tydliggör 

kyrkans empiri på en metanivå. Begreppet kyrkan som om handlar då inte enbart 

om en utvecklad metaforisk modell, en utvidgning av Dulles eller Blückerts 

metamodeller, utan om ett sätt att förstå kyrkans sätt att organisera sig som 

imitatio. 
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4. STIFTSKYRKA - EN HISTORISK UTBLICK 
 

Den regionala indelningen med stift och biskopar behölls i Sverige även efter 

reformationens genomförande. Starka biskopar kunde i sina respektive stift, under 

1600- och 1700-talen agera relativt självständigt, inte sällan med egna utfärdade 

stiftsstadgor. I samband med de framväxande folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, 

väckelserörelserna med flera, uppkom behovet att skapa en mer personlig relation 

till sockenfolket, kyrkfolket. Det handlade också om att stärka församlingarna i 

deras verksamhet. Stiftens verksamheter hade församlingarna och kyrkfolket i 

fokus. Det för kyrkan problematiska, var lagstiftarens tvekan att genom lag ändra 

i kyrkans organisation och struktur. Från statens sida menade man att ett 

förändringsarbete skulle bli oöverskådligt. Jag kommer först att beskriva de 

trevande ansatser till stiftsgemenskap som gjordes i slutet av 1800-talet och de 

första årtiondena in i 1900-talet. Därefter gör jag en kort beskrivning av den så 

kallade församlingsrörelsen och några av de lokala initiativ som förekom för att 

bereda plats för lekmannaengagemang. Det därpå följande avsnittet beskriver hur 

stiftsmöten växer fram på frivillig väg vid sidan av den legala formen; prästmötet. 

Slutligen redovisar jag kort hur stiftsorganisationen och stiftens verksamheter 

växte fram som frivilliga sammanslutningar, för att i senare delen av 1900-talet bli 

legaliserade i obligatoriska stiftsamfälligheter. Avsnittet leder över i statens 

relationsändring med Svenska kyrkan den 1 januari 2000. 

 
   
4.1. STIFTSKYRKAN SOM RÖRELSE 
 
Från slutet av 1800-talet växte behovet av att skapa en hemhörighetskänsla i och 

med stiften i Svenska kyrkan. Även efter reformationen hade kyrkan behållit den 

episkopala strukturen, med stift och biskop. Ett kännetecken och i det avseendet 

ett ecklesiologiskt märke, var att stiftens olikheter styrdes av de olika 

stiftschefernas karaktärer. Kyrkans struktur var tydligt hierarkisk med ett 

ovanifrån perspektiv. Ytterst ansvarade kungamakten, därunder riksdagen med 

prästeståndet, det regionala stiftet och slutligen den lokala församlingen. Kyrkan 
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var trots ett ovanifrån perspektiv förknippad lokalt. Det var i socknen 

samhörigheten låg. Så var situationen under lång tid. Mot slutet av 1800-talet 

inträder behov av ett förändrat synsätt. Den lokala kyrkan behöver kopplas 

samman med en större enhet, stiftet, för att tydligare lyfta fram kyrkan som 

kollektiv. I och med detta började olika försök att skapa en lokal samhörighet, 

stiftskyrkan som lokal kyrka. 

 
 
4.1.1. FÖRSAMLINGSRÖRELSEN KRING 1900 
 
 

Kring förra sekelskiftet växte det allt eftersom fram en annan insikt 

underifrån. Hur såg de processer ut som banade väg för stiften som 

samhörighetsarena? Incitament till framväxten av stiftskänsla, kan spåras tillbaka 

till slutet av 1800-talet och 1900-talets början och den spirande strävan till ökat 

lekmannainflytande. På flera håll betraktades det som en diakonal inriktning med 

fokus på inre och yttre mission. Ett begrepp som församlingsrörelsen blev ett 

samlande namn.88 I grund och botten var det frågan om en förnyelse av 

församlingslivet som växte fram under det förra sekelskiftet. Svenska kyrkan hade 

tappat förankringen med kyrkfolket. Både folk- och väckelserörelserna förmådde 

på sina håll att ta till vara drivkraften som fanns hos människor. Till stora delar 

var det en reaktion på en ”successiv försvagning av [Svenska] kyrkans ställning i 

folkflertalet.”89 Tillkomsten av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) och 

väckelserörelserna erbjöd möjligheter för ett vidare lekmannaengagemang, något 

som Svenska kyrkan saknade.90 Den civila utvecklingen i demokrati banade allt 

eftersom väg för människor att engageras. I detta riskerade kyrkan att hamna på 

efterkälken. I lagstiftningsarbetet kunde det ökande avståndet mellan kyrka och 

folk skönjas. Från både lagstiftare och kyrkoledare var man klara över att kyrkans 

konstitution behövde reformeras. Reformer i lagstiftningen under 1900-talets 

                                                
88 Aldén 1989, sid 15. Församlingsrörelsen kom att bli en samlande beteckning på alla de 
organisationsformer som växte fram i skiftet mellan 1800-tal och 1900-tal. Begreppet fick aldrig en officiell 
status utan kan ses som en informell beskrivning av ett skeende. För en redogörelse, cf Aldén 1989. 
89 Aldén 1989, sid. 15. 
90 Aldén 1989, sid. 16. 
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första decennier innebar tillkomsten av civiläktenskap 1904, 

läroverksöverstyrelsens inrättande 1905 liksom överförandet av folkskoleärenden 

i städerna från kyrkofullmäktige till stadsfullmäktige 1909. Även den kommande 

kyrka-statfrågans aktualisering några år efter sekelskiftet pekade i samma 

riktning.91 Som en motrörelse till stagnationen inom Svenska kyrkan och den med 

modernt ord ökande sekulariseringen från det civila samhället, framträdde således 

en medveten strävan efter en förnyelse av församlingslivet. Vid prästmöten och 

prästkonferenser under senare delen av 1880-talet framfördes förslag om att 

organisera kyrklig verksamhet av karitativ karaktär, så kallade 

församlingsdiakonat, i vilket lekmännen skulle kunna beredas plats och möjlighet 

till praktiskt ansvarstagande. Genom egna initiativ av t.ex. kyrkoherden i Gävle, 

Nils Lövgren, domkyrkovicepastorn i Uppsala J A Eklund och Olof Holmström, 

professor i Lund växte det fram en diakonal verksamhet med former för fattigvård 

och sjukvård, barn- och ungdomsverksamhet, syföreningar och arbete med yttre 

mission. För att rymma dessa spirande verksamheter byggdes församlingshus och 

församlingshem. De befintliga legala organen samverkade med nya frivilliga 

organ.92 Samtidigt fanns det motstånd mot vad man uppfattade som ”förytligande 

och församlingsupplösande” metoder. Främst återfanns detta motstånd inom den 

västsvenska kyrkofromheten.93  

Trots att församlingsrörelsen aldrig fick karaktären av en organiserad 

rörelse, utan mer framstod som initiativ i enskilda församlingar på enskilda håll, 

kom ett slags centralt organ efter hand till stånd. Två konferenser som 

arrangerades åren 1901 och 1902, i Stockholm för präster och lekmän, resulterade 

i tillkomsten av en tidning, Församlingsbladet. Tidningen blev ett språkrör för 

församlingsrörelsen med artiklar från praktiskt församlingsliv och rapporter från 

kurser och möten. Vid en stor konferens 1907 för inre mission, också den förlagd 

till Stockholm, fattades beslut om att bilda en riksorganisation för 

församlingsrörelsen. Året efter konferensen inrättades den s.k. Församlingsbyrån. 

                                                
91 Aldén 1989, sid. 16f. 
92 Aldén 1989, sid. 17f. Lövgren kom att bli biskop i Västerås och fortsatte där att driva sin 
församlingsrörelsetanke. J A Eklund blev domprost i Växjö och senare biskop i Karlstad. 
93 Aldén 1989, sid. 19. 
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Några år senare skulle den ersättas av Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. Genom 

detta fick församlingsrörelsen en slags officiell sanktion, dess idéer publicerades 

genom Diakonistyrelsens förlag. Till denna strävan efter förnyelse av 

församlingslivet hör de framväxande stiftsmötena och stiftsråden.94  

 
 
4.1.2. MÖTEN PÅ STIFTSPLAN  
 
 

Svenska kyrkans organisatoriska utveckling under 1900-talet kom att 

karaktäriseras av en alltmer omfattande stiftsverksamhet.95 Från att ha varit ett 

förvaltningsområde för biskopen och domkapitel vid biskopens sida, utvecklades 

stiften under det kommande seklet till en tydligare arbetsenhet uppbyggd med 

synodala organ vid sidan av biskop och domkapitel.96 Framväxten av stiftsmöten 

och med dem, stiftsråd, karaktäriserades av flera parallellt pågående processer i 

olika stift. Det första stiftsmötet kallades samman i Kalmar 1906. På olika håll i 

landet fanns likartade tendenser, men det var i Kalmar som termen ”stiftsmöte” 

sannolikt användes för första gången.97 Under större delen av 1800-talet 

debatterades Svenska kyrkans författning flitigt. I debatten hade tanken på 

stiftsmöten för präster och lekmän upprepade gånger återkommit. Men 

lagstiftaren, Kungl. Maj:t, hade inte varit villig till att lösa Svenska kyrkans 

organisationsbehov. Det menade man skulle fordra en genomgripande reform av 

hela den kyrkliga lagstiftningen. Det var inte en möjlig framkomlig väg.98  

Men vad som inte kunde uppnås på formellt legal väg, kom istället att 

förverkligas på frivillig väg. Bidragande orsak var ofta stiftschefens hållning i 

frågan.99 Aldén konstaterar att det i kyrkolagen lagstadgade prästmötet, som var 

den enda officiella mötesformen på stiftsplanet, hade nära beröringspunkter med 

stiftsmötet. Det allmänna prästmötet med sitt ursprung från ”de medeltida 

diecesansynoderna”, anknöt till motsvarande former på kontinenten. Vid sidan av 
                                                
94 Aldén 1989, sid. 20f. 
95 Ahrén 201, sid. 11. 
96 Ahrén 2001, sid. 11. 
97 Aldén 1989, sid. 21. 
98 Aldén 1989, sid. 49. 
99 Aldén 1989, s 20f. 
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prästmötena fanns kontraktskonvent eller kontraktsmöten. Under 1800-talet slöt 

sig präster i olika stift sig samman i prästsällskap, det första grundades i 

Stockholm 1819. Prästsällskapens möten hade en friare form och kunde därför 

utvecklas i linje med lokala behov och traditioner, jämfört med de mer formella 

allmänna prästmötena som reglerades i Kyrkolagen (KL1686). Två andra former 

av sällskap kom att bilda grogrund för stiftsmöten och stiftsråd, nämligen 

bibelsällskap och missionssällskap. Svenska Bibelsällskapet tillkom år 1815, 

sprunget ur Evangeliska Sällskapet för bibel- och traktatspridningen i Sverige som 

bildades 1808. Som ett led i expansionen över landet, tillskrev Svenska 

Bibelsällskapet samtliga biskopar med hemställan om att stiftssällskap skulle 

inrättas i hela landet. Stiftssällskap kom allt eftersom att bildas i alla stift under en 

18-års period, de första inrättades 1813 och slutligen i Strängnäs stift 1831. 

Bibelsällskapens huvudsakliga uppgift var att sprida biblar inom landet. Årligen 

inbjöd bibelsällskapen till årshögtider i stiftsstäderna med gudstjänster och 

förhandlingar.100 Årshögtiderna innebar möjlighet för representanter från 

församlingarna att samlas till gemensamt möte. Formerna för bibelsällskapens 

årliga samlingar kom att bilda mall för hur de framväxande stiftsmöterna skulle 

organiseras. 

Bibelspridning och traktatspridning hörde intimt samman med 

missionsfrågan. Missionsintresset hade tidigt avspeglats inom EFS, medan det var 

av lägre intresse inom bibelsällskapen. Den första missionsföreningen bildades i 

Göteborg 1829, Swenska Missions-Sällskapet. Svenska kyrkan fick en central 

organisation av missionen i och med tillkomsten av Svenska Missionssällskapet 

1835. På flera håll i landet bildades lokala missionsföreningar, medan 

stiftssällskap för mission endast kom till i ett fåtal fall. Däremot genomfördes en 

ombudsorganisation 1904. Utifrån missionsmöten i ett par stift, för präster och 

lekmän, växte så småningom fram frågan om att ordna större missionsfester på 

centrala håll i landet. Ett sådant krav restes från präster i Härnösands stift till 

missionsstyrelsen. Detta bejakades av Missionsstyrelsen som uppdrog till 

missionssekreteraren att anordna missionsmöten, där så var möjligt och där det 
                                                
100 Aldén 1989, sid. 27ff. 
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också fanns en uttrycklig önskan liksom bifall av ”vederbörande biskop”. Men 

lokala initiativ i Västerås stift hann före, som följd av en bifalld motion vid 

prästmötet 1900. Det som kom att ske i Västerås hade påverkan på tillkomsten av 

stiftsmötenas utveckling i landet.101  

I riksdagen och senare i kyrkomötet, i artiklar och i andra sammanhang 

fördes under större delen av 1800-talet en diskussion och stundtals intensiv debatt 

om kyrkans författning. Debatten hämtade inspiration och förebilder från vad som 

skedde på kontinenten. Flertalet lutherska kyrkor, i Tyskland, Holland, Skottland 

och även i USA kom att övergå till mer synodalt präglade organisationsformer.102  

 
”Enligt luthersk syn är kyrkoförfattningen till sin utformning principiellt 
fri, varför inga hinder i och för sig föreligger för en luthersk kyrka att 
antaga en presbyterial-synodal författning. Lämplighetsaspekten är den 
avgörande.”103 

 

I riksdagens möten återkom från mitten av 1800-talet och 1900-talets början 

motioner med innebörden om tanken på införande av stiftsmöten, liksom förslag 

att lekmän skulle beredas närvara vid de allmänna prästmötena. Vi har tidigare 

sett det ökande behovet av att möjliggöra lekmannamedverkan i kyrkan.  

Kyrkomötesförordningen 1863 var ett resultat av att tillförsäkra Svenska kyrkan 

en egen representation, när den tidigare representationsformen, med riksdagens 

fyra stånd ersattes av en tvåkammarriksdag.104 De legala framstegen var inte 

tillräckliga, därför kom en annan lösning att successivt ta plats vid sidan av det 

formella regelverket. 

 

 

                                                
101 Aldén 1989, sid. 30ff. 
102 Aldén 1989, sid. 33. 
103 Aldén 1989, sid. 34. 
104 Aldén 1989, sid. 37ff. 
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4.1.3 KYRKANS PARALLELLA ORGANISATIONSFORMER 
 
 

Under första delen av 1900-talet arbetade flertalet av Svenska kyrkans 

biskopar med en medveten satsning på stiften som ”arbetsenheter med egna 

organ”. Som en följd av denna strävan uppnådde man på flera håll något av en 

stiftskänsla samtidigt som stiften erhöll ett visst mått av handlingsfrihet i 

förhållande till statsmakten och de rikskyrkliga organen.105 Den växande 

församlingsrörelsen, alltfler diakonala initiativ och kyrkokonferenser, är exempel 

på en nyorientering inom kyrkan som bidrog till att stärka framväxten av en 

stiftskyrka.106  

På goda grunder kom de sociala satsningarna i 1900-talets första tredjedel, 

främst i storstäderna, att bilda en gemensam plattform för samhälle och kyrkan.107 

När Stockholms stift bildades 1942, inleddes redan under dess första 

verksamhetsår arbetet med att skapa institutioner för ett gemensamt arbete och 

gemensam stiftskänsla i det nybildade storstadsstiftet.108 I flera stift hade 

stiftsinstitutioner på frivillig basis vuxit fram under 1920-talet. 

Stiftsinstitutionerna konsoliderades under 1930-talet och beroende på variationen 

fick stiften olika profil och särprägel. Utifrån ett ecklesiologiskt perspektiv kan 

man tala om strukturgemenskap. Före 1950 var fortfarande biskop och domkapitel 

tillsammans med stiftsnämnden för den kyrkliga jorden, de enda legalt inrättade 

organen på stiftsnivå.109 Stiftsnämnden tillkom som en följd av att 

prästlönejordens förvaltning decentraliserades 1932.110  

De frivilliga krafter som verkade inom församlingsrörelsen bidrog till att 

skapa olika stiftsinstitutioner vid sidan av församlingarnas legala organ. Dessa 

framväxande frivilliga stiftsinstitutioner gav utan tvekan ett drag av 

”föreningskyrklig praxis i en folkkyrklig teori.”111 Stiftsmöte och stiftsråd kom att 

                                                
105 Zetterquist 1974, sid. 26. 
106 Zetterquist 1974, sid. 34, 83. 
107 Zetterquist 1974, sid. 43. 
108 Zetterquist 1974, sid. 48. 
109 Ahrén 2001, sid. 12. 
110 Ahrén 2001, sid. 13. 
111 Zetterquist 1974, sid. 51. 
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bli det som höll ihop det frivilliga arbetet i stiften. Särskilda stiftsadjunkttjänster 

och ungdomssekreterartjänster infördes på flera håll efter hand. I flera stift tillkom 

så småningom stiftsbyrån. Stiftsbyråerna kom att fungera som nav och kansli för 

de frivilliga verksamheterna ute i stiften.112  

Med tiden kom krav på att de legala organen i församlingar och stift skulle 

ta ett större ansvar för den frivilliga verksamheten och de frivilliga organen. Detta 

skulle komma att kodifieras i och med församlingslagen 1963.113 I några stift 

beslöt man att införa ett stiftsting, med stiftsrådet som beredande och 

verkställande organ. Stiftstinget skulle bestå av de församlingar som frivilligt 

anslöt sig till stiftstingsorganisationen. Församlingarna bidrog ekonomiskt genom 

att stiftstinget fattade beslut om en utdebitering. Fortfarande fanns vid 1960-talets 

första hälft inga konkreta planer på att förändra kyrkans legalt fastställda struktur. 

Inrättandet av en stiftstingsorganisation möjliggjorde att det frivilliga arbetet fick 

”en fastare grund som ett för församlingarna gemensamt stiftsarbete.”114 I 

stadgearbetet för Lunds stift valde man att använda begreppet ”gemensamma” i 

stället för det tidigare använda ”frivilliga” när man skulle formulera stiftstinget 

syfte och ändamål. Orsaken var att 1961 års församlingsstyrelselag klargjorde att 

verksamheter som bland annat söndagsskola, ungdomsvård och bildningsarbete 

var en del av kyrkorådets legala uppgifter. Därför borde inte heller stiftsplanets 

verksamhet med motsvarande uppgifter betecknas som frivilliga.115 En svårighet 

med stiftstingens konstruktion var den frivilliga anslutningen från församlingarnas 

sida. Det fanns församlingar, som av olika skäl valde att hålla sig utanför stiftets 

verksamhet.116 Allt eftersom stiftsverksamheten fick fastare form, skedde flera 

försök på sina håll att närma stiftsråd och domkapitel.117 I Lunds stift arbetade 

stiftsrådet under 1970-talet med att bistå församlingar med långtidsplanering. Man 

såg det som allt angelägnare att främja församlingarnas planering av 

                                                
112 Ahrén 2001, sid. 16ff. 
113 Zetterquist 1974, sid. 49ff, 158. 
114 Ahrén 2001, sid. 22f. 
115 Ahrén 2001, sid. 24. 
116 Ahrén 2001, sid. 23. 
117 Ahrén 2001, sid. 27, 36. 
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församlingsarbetet.118 Vi kan se att det redan tre decennier före relationsändringen 

finns incitament till kyrkoordningens bestämmelser om stiftens främjande och 

tillsyn, liksom till församlingsinstruktionerna. Precis som vi kunnat se att 

församlingsrörelsen och de tidiga gemenskapsfrämjande stiftssträvandena vid 

1900-talets första decennier, är inriktningen på stiftsarbetet med 

stiftstingsorganisationen att stödja församlingarna. ”[Det är] i församlingarna 

kyrkan lever sitt liv”, skriver biskop Nivenius i sin ämbetsberättelse till prästmötet 

1975.119 Samtidigt kan noteras att det vid sidan om stiftstanken som 

gemenskapskropp, även existerade en funktionell syn, starkt kopplad till kyrkan 

som en del av statsförvaltningen.120 Zetterquist anför religionfrihetslagens 

införande 1951 som utgångspunkt för att ett samfundsbaserat församlingsbegrepp 

kunde hävdas inom Svenska kyrkan.121 Tillkomsten av Stockholms stift, menar 

han, förefaller att delvis ha styrts av ett regionsmedvetande, en framväxande 

regional process, som grund ”för stiftsbildning och stiftsomfång.”122  

 
”---uppmärksamhet åt det förhållandet att i alla tider och på alla 
platser en kyrkas handlande med nödvändighet är förknippat med 
en alldeles speciell omgivning. I denna finns gemenskaper och 
grupper med inflytande på människor och opinioner. Här utbildas 
ett mönster, som kan prövas oberoende av tid, plats och enhet – det 
må vara en grupp, en församling eller ett stift.”123  

 

I mitten av 1980-talet kom så äntligen kyrkans frivilliga organisation och 

verksamhet på stiftsplanet att legaliseras genom införandet av obligatoriska 

stiftssamfälligheter. Detta blev möjligt genom att dels riksorganisationen 

reformerats 1979, dels genom tillkomsten av en ny församlingsstyrelselag.124 Den 

nya stiftsorganisationen trädde i kraft 1989. Därmed hade en slutpunkt nåtts med 

att skapa en enhetlighet mellan stiften, där det nu fanns legalt inrättade organ för 
                                                
118 Ahrén 2001, sid. 29. 
119 Ahrén 2001, sid. 30. 
120 Zetterquist 1974, sid. 68, 123. 
121 Zetterquist 1974, sid. 75. 
122 Zetterquist 1974, sid. 109f. Zetterquist anger att Stockholm inte var någon konfessionsgeografisk region. 
Snarare var det ett enhetstänkande kring kommunikation, bebyggelse och social struktur som ramade in 
stiftets område, cf Zetterquist 1974, sid. 170. 
123 Zetterquist 1974, sid. 173. 
124 Ahrén 2001, sid. 37ff. 
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det gemensamma arbetet. Inom stiften hade man frihet att själva besluta om hur 

stifts- och kanslifunktioner skulle organiseras.125 I Lunds stift fortsatte man 

främjande och tillsynsarbetet från 1970-talet med att anta ett policydokument för 

Lunds stift. Detta dokument sändes ut till församlingarna för kännedom och med 

uppmaning till kyrkoråden att låta samma dokument utgöra en utgångspunkt för 

målsättningsarbete i församlingarna. Policydokumentet hade en klar teologisk 

reflektion och bearbetning.  

 
”[N]är kyrkan genom sin Kristusgemenskap har sin identitet klar 
för sig – som speglingen av det gudomliga mysteriet som 
öppenheten mot folk, samhälle och kultur kan bli hennes 
karaktäristiska egenskaper.”126   

 

Genom införandet av obligatoriska stiftssamfälligheter försvann stiftstinget som 

organ och ersattes av stiftsfullmäktige. Stiftsrådet blev nu stiftsstyrelse. Precis 

som organisationen med stiftsråd och stiftsmöte, blev biskopen självskriven 

ordförande i stiftsstyrelsen. Nu fanns en likartad organisatorisk struktur införd i 

Svenska kyrkans tre nivåer; församlingen med kyrkoråd, den regionala nivån, 

stiftet med stiftsstyrelse och den rikskyrkliga organisationen med Svenska 

kyrkans Centralstyrelse.127 Val till stiftsfullmäktige skedde genom indirekta val i 

församlingarna. Domkapitlen kvarstod som statlig myndighet med biskopen som 

ordförande. Domkapitlen ansvarade bland annat för kyrkans lära och 

ämbetsförvaltning, som en konsekvens av den dubbla ansvarslinjen.128  

I samband med relationsförändringen den 1 januari 2000 infördes direkta val 

till alla kyrkans nivåer. Ahrén hävdar att i och med detta bröts ett samband mellan 

församlingarna och stiften, ett samband som vi har sett präglade de under 1900-

talet framväxande frivilliga och så småningom legala stiftsorganisationerna.129 

Det medför att det organisatoriska sambandet mellan lokal församling och stift 

bryts mot en individualiserad relation, mellan kyrkotillhörig medlem och 

                                                
125 Ahrén 2001, sid. 40. 
126 Ahrén 2001, sid 41f. 
127 För en utförlig beskrivning av Svenska kyrkans demokratisering under 1900-talet, se Lundstedt 2002. 
128 Ahrén 2001, sid. 37ff. 
129 Ahrén 2001, sid. 50. 
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organisatoriska strukturer. Om argumentationen är riktig, har vi i själva 

relationsförändringen ett ecklesiologiskt märke. 

 
 
4.2. KONKLUSION 
 

I och med framväxten av folkrörelser, såväl nykterhetsrörelser, fackföreningar och 

väckelserörelser mot slutet av 1800-talet och in i början av 1900-talet, blev det allt 

mer tydligt att Svenska kyrkan inte förmådde att engagera och ta till vara 

människors vilja till engagemang. De lokala församlingarna förlorade 

beröringspunkten med befolkningen. En strävan att förändra detta var viljan att 

ändra i konstitutionen för kyrkan, för att bereda plats för lekmannamedverkan. 

Staten var dock inte beredd till att förändra vare sig struktur eller kyrkolag, då 

konsekvenserna bedömdes bli oöverskådliga. I stället är det den frivilliga, 

föreningsliknande strukturen som förmår att ta tillvara på lekmannaengagemang. 

Det frivilliga arbetet bidrar till att skapa samhörighet och stiftskänsla, som stärker 

församlingarnas arbete. Här har vi sett ett ecklesiologiskt märke, där stiftens 

olikheter mycket formades av stiftschefernas respektive skilda karaktärer och med 

ett tydligt ovanifrån perspektiv på strukturen inom kyrkan.  

Med tiden skapas organiserade strukturer i form av stiftsmöten, så 

småningom följt av stiftsråd och senare även stiftsting. Fortfarande utgör den 

frivilliga strukturen en parallell organisation till stiftets legala struktur med 

biskop, domkapitel och stiftsnämnd. I senare delen av 1900-talets decennier 

kodifieras slutligen den frivilliga organisationen genom införandet av en ny 

stiftsorganisation 1989. En struktur där församlingarnas frivilliga anslutning till 

en stiftsorganisation ersattes av en obligatorisk stiftssamfällighet. Stiftsrådet 

ersattes av en stiftsstyrelse och genom detta fanns nu en likartad struktur i 

Svenska kyrkans tre nivåer. Tyngdpunkten på stiftsarbetet var att stärka och stödja 

församlingarna i den kyrkliga verksamheten. Genom principen med indirekta val 

från församlingarna till stiftets fullmäktigekorporation, fanns ett uttalat samband 

mellan församling och stift, som organisatoriska enheter. Det är i sig ett 



   

 
 48  

ecklesiologiskt märke, som förändras i och med relationsändringen 2000, då 

införandet av direkta val till kyrkans alla nivåer införs. Det organisatoriska 

sambandet löses upp till förmån för en formellt individualiserad relation. Hur har 

diskussionen sett ut inom den ekumeniska sfären?  

 

 

4.3. EKUMENISK UTBLICK 
 

Frågeställningar kring kyrkligt ledarskap, om funktioner och traditioner har 

behandlats länge i det ekumeniska samtalet, både bilateralt och globalt. Jag lyfter 

fram tre specifikt avgränsade ekumeniska samtal eller processer. Först redovisar 

jag vad det så kallade Limadokumentet från 1982, Baptism, Eucharist, Ministry 

(BEM) har att säga angående kyrkans regionala nivå och ledning.130 I samband 

med det noterar jag också Svenska kyrkans officiella svar på BEM. Därefter 

presenterar jag motsvarande kommentarer gjorda inom ramen för 

Borgåöverenskommelsen.131 Slutligen lyfter jag fram det arbete som pågår inom 

Lutherska världsförbundet om kyrkans episkopé. 

 

4.3.1 BEM – LIMADOKUMENTET 

 

För studiens räkning ska här några synpunkter från det BEM fogas in. BEM är ett 

ekumeniskt dokument, tillkommet under Faith and Order kommissionens arbete. 

På ett sätt är det inte normgivande för Svenska kyrkan, men kyrkomötet har 

besvarat dokumentet och förhåller sig till dokumentet. BEM tar upp tre för den 

världsvida kyrkan konstitutiva element; dopet, nattvarden och ämbetet. Texten om 

dopet omfattar 23 paragrafer, nattvarden 33 och ämbetet hela 55 paragrafer. 

Frågeställningen om ämbetet är den fråga som kräver mest samtal kyrkorna 

emellan. BEM använder termen ordinerat ämbete för att beteckna de personer som 

kyrkorna genom ordination med nedkallande av den helige Ande och 

                                                
130 På svenska heter dokumentet Dop, Nattvard, Ämbete. 
131 Borgåöverenskommelsen benämns internationellt som the Porvoo Statement. 
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handpåläggning.132 BEM konstaterar att det ordinerade ämbetets auktoritet inte 

ska förstås som något en ordinerad person besitter, utan som en gåva för ett 

fortsatt uppbyggande av den kropp, inom för vilken ämbetsbäraren ordinerats.133  

Svenska kyrkans svar på BEM är ur flera aspekter ett märkligt dokument. I 

svaret framskymtar att man har ett problem med engelskans ministry.134 Översatt 

till svenskans ämbete, menar man i sitt svar, finns en språklig begränsning. Det 

engelska uttrycket ministry kan användas inte bara om ordinerade ämbetsbärare, 

utan också om alla dem som utför någon form av uppdrag inom kyrkan, 

ämbetsbärare eller lekman. Svenska kyrkan anförde i sitt svar att det på svenska 

fordras två ord eller begrepp för att kunna förstå och omfatta det engelska 

ministry: tjänst och ämbete. I det svenska svaret sägs uttryckligen att ordet ämbete 

associeras med institutionalism och hierarki. Och, menar man, 

tjänandeperspektivet i kyrkans tjänst har i BEM skjutits i bakgrunden.135 Ett 

genomgående drag i det svenska svaret är, att Svenska kyrkan upprepade gånger 

hänvisar till sin hemvist som evangelisk luthersk kyrka. Det är inte klarlagt om 

Svenska kyrkan tidigare definierat begreppet i förhållande till andra omgivande 

kyrkor. Det sker inte i det av kyrkomötet lämnade svaret. 

Det är inte heller klarlagt fullt ut i BEM vilka funktioner och eller titlar som 

de olika kyrkorna har för sina ordinerade ämbetsbärare. Men BEM nämner något. 

Biskopen förkunnar Ordet, presiderar vid sakramentsförvaltningen och övervakar 

ordningen, episkopé. En biskop har pastoral tillsyn över det område till vilket 

biskopen kallats. En viktig aspekt är att biskoparna ”förbinder den kristna 

gemenskapen i sitt eget område med den vidare kyrkan och den universella 

kyrkan med sin egen gemenskap.”136 BEM har samtidigt en skarp uppmaning till 

medlemskyrkorna:  

 
”[f]ör att vi skall komma vidare på vägen mot ömsesidigt 
ämbetserkännande krävs uttryckliga ansträngningar. Alla kyrkor 

                                                
132 BEM, Ämbetet, §7c, sid. 39. BEM använder termen ordained ministry. 
133 BEM, Ämbetet, §15, sid. 42. 
134 Thurian 1986, sid. 135. 
135 Thurian 1986, sid. 135. 
136 BEM, Ämbetet, §28-29, 49f. 
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behöver pröva det ordinerade ämbetets former och den grad av 
trohet kyrkorna visar mot dess ursprungliga syften. Kyrkorna måste 
vara beredda att ompröva sin syn och sin praxis i fråga om det 
ordinerade ämbetet.”137 

 

Det är tydligt att BEM i sin strävan att nå ekumenisk konsensus, mer konstaterar 

än argumenterar i texten. Längre fram i undersökningen kommer vi se att det finns 

likheter i BEMs resonemang med vigningsordningen i Svenska kyrkan i HB1987, 

i kyrkoordningen (KO1999). Vi kommer också att se likheter från BEM i 

presentationer av uppdraget som biskop, liksom i inlägg på sociala medier. 

 

4.3.2. BORGÅGEMENSKAPEN 

 

Borgådeklarationen som undertecknades 1993 av tio kyrkor, kan beskrivas som 

ett tvåfaldigt dokument. Dokumentet förenar både en konsensus i doktrin och en 

konciliär skillnad. Detta medför att Borgådeklarationen lyckas förena, de i 

gemenskapen ingående kyrkorna, deras likheter och samtidigt bejaka deras 

olikheter.138 I Borgågemenskapen, en skrift utgiven av Svenska kyrkan finns ett 

utdrag ur Borgådeklarationen.139 Utdraget lyfter fram episkopéfunktionen, en 

personlig, kollegial och gemensam tillsyn. Att biskopsämbetet finns som ett 

synligt tecken, ett uttryck för kyrkans enhet och kontinuitet i apostoliskt liv, 

uppdrag och tjänst.140 Det skiljer tolv år mellan Borgåöverenskommelsen och 

BEM:s tillkomst. Noterbart är att den gällande kyrkohandboken för Svenska 

kyrkan antogs mitt emellan dessa två ekumeniska konsensus.141 

Borgåöverenskommelsen använder formuleringar som återkommer i 

kyrkoordningen, i självbeskrivande dokument från stift i Svenska kyrkan och även 

i texter på sociala medier. Det ecklesiologiska språket har en likhet, en 

ecklesiologisk markör, mellan BEM och Borgåöverenskommelsen.  

 

                                                
137 BEM, Ämbetet, §§51, 58 
138 Pädam 2011, sid. 84f. 
139 Borgågemenskapen, Mitt i församlingen 1999:3, 14 utdrag § 58. 
140 Borgågemenskapen, Mitt i församlingen 1999:3, 14. 
141 HB1986, respektive HB1987. 
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4.3.3. LUTHERSKA VÄRLDSFÖRBUNDET 

 

Lutherska världsförbundet har under en snart fyrtioårig period arbetat med frågan 

om episkopéuppdraget i relation till kyrkans apostolicitet.142 Det ekumeniska 

arbetet handlar om att definiera kyrkan som institution, ett komplext 

problemområde i sig.143 Vi kan konstatera att kyrkan i alla tider, och överallt har 

uttryckt sitt liv, sin gudstjänst och sin självbild i många olika former, beroende på 

tid, plats och kyrkofamilj. På motsvarande sätt som inom Borgågemenskapen, 

ryms inom de lutherska kyrkornas diskussion, samsyn på bekännelsens grund, 

samtidigt som man bejakar att kyrkorna kan ha olika syn i olika frågor. 

Samtalspraktiken är likartad med Borgågemenskapen; konciliär skillnad och så 

långt möjligt, konsensus i doktrin. Tydliga exempel är biskopsrollen och 

biskopsuppgiften.144 Det granskade dokumentet Episcopal Ministry within the 

Apostolicity of the Church är resultat av en längre process som påbörjades år 

2000. Dokumentet gör en genomgång av bibliska och historiska grunder för både 

episkopat och episkopébegreppet. Man konstaterar att pastoralbreven har fler 

omnämnanden av uppgifter som kan ses som ämbetsliknande jämfört med dagens 

situation med uppdrag och uppgifter för ledarskap inom kyrkorna. Kyrkofäderna 

och senare reformationsfäderna, har ytterligare vidgat perspektiven.145 

Dokumentet deklarerar att apostolisk kontiniutet i kyrkans helhet är knutet till ett 

ordinerat uppdrag. Det är också fråga om en permanent del av kyrkan.146 

Episkopalt ämbete eller uppdrag förstås inom de lutherska kyrkorna som ett direkt 

uttryck för ett pastoralt ämbete, inte som ett eget ämbete i sig självt.147 

Biskopsuppdraget utövas personligen, kollegialt och i gemenskap.148 Vi känner 

                                                
142 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 1.  
143 Thurian 1986, sid. 17. 
144 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 1. 
145 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 2ff. 
146 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 7. 
147 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 8. 
148 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 9. 
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igen orden från tidigare i undersökningen. Kontinuiteten av biskopar vittnar om 

kyrkans trohet att förkunna evangelium.149 

 
4.4. KONKLUSION 
 
Det relativt korta genomgången av en begränsad del av det ekumeniska samtalet 

avslöjar hur de olika kyrkorna i olika ekumeniska fora medvetet strävar efter att 

nå konsensus. Teologi och praktik kan skilja åt, samtidigt som processen att nå 

förståelse för gemensamma benämningar. De tre ekumeniska samtalen som jag 

lyft fram i undersökningen, BEM, Borgåöverenskommelsen och Lutherska 

världsförbundets dokument om kyrkans apostolicitet visar att både begrepp och 

tolkningar förts in i kyrkoordningen och andra dokument. Vi har kunnat se att 

BEM skiljer sig från de andra två redovisade samtalen. Önskemålet om att de 

olika medlemskyrkorna skulle besvara ett antal givna frågor till BEM, innebär att 

svaret tydligare blir en självbeskrivande ecklesiologi till skillnad från ekumeniska 

dokument rymmande avsiktsförklaringar. Det leder över till frågan hur självbilden 

ser ut som presenteras i dokument från den regionala nivån? 

 
 

                                                
149 Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church 2007, sid. 11. 
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5. REGIONAL NIVÅ 
 
 

En undersökning från 1994 om behov och prioriteringar bland 

församlingar i Svenska kyrkan redovisar en vilja och en öppenhet hos 

församlingarna i att förändra församlingsverksamheten efter omvärldens behov. 

Det handlar om önskan hos församlingarna om bättre handlingsberedskap att möta 

såväl väntade som oväntade förändringar i omvärlden.150 Ett genomgående drag i 

utredningen är att initiativet om framtiden förväntas ligga i församlingen. 

Enkätsvaren betonar församlingarnas självständighet. Det medför att man från 

församlingshåll, kyrkoherdar och ordföranden i pastoratskyrkoråd, ett halvt 

decennium före relationsförändringen 2000 inte tror att vare sig rikskyrkan eller 

stiften kommer att ha ett ökande inflytande på församlingarnas verksamhet. Inte 

heller förekommer nivåbegreppen nationell eller regional.151 I remissvaren till 

1968-års kyrkoberedning används begreppet “plan”: stiftsplan, församlingsplan 

och riksplan.152  

Som ett resultat av de många kyrka-statutredningarna under 1900-talet, 

kom begrepp som nivå att vinna insteg för att beskriva Svenska kyrkans pastorala 

områden.153 Fördelen med nivåbegreppet var att det anslöt till det civila 

samhällets strukturer i stat, län och kommun, liksom i den framväxande frivilliga 

sektorn. De rikskyrkliga organen kunde nu inordnas i en organisk struktur. 

Samtidigt innebär ett begrepp som nivå, ett avlägsnande från kyrkans traditionella 

förförståelse av sig själv som lokal kyrka i pastorala områden. Det blir en annan 

ecklesiologisk verklighet om man beskrivs som regional nivå jämfört med 

användningen av stiftskyrka som självbild. Exemplet är kyrkoordningen och 

Svenska kyrkans övriga regelverk. I stort övertogs bestämmelser rakt av ur 

                                                
150 SKU 1994:3, Behov och prioriteringar av befattningar och verksamhet i Svenska kyrkans församlingar 
idag och i framtiden., sid. 25, utg Luleå stift och Svenska kyrkans utbildningsnämnd, Stockholm. 
151 SKU 1994:3, Behov och prioriteringar av befattningar och verksamhet i Svenska kyrkans församlingar 
idag och i framtiden. Sid. 40ff, utg Luleå stift och Svenska kyrkans utbildningsnämnd, Stockholm. 
152 SOU 1970:2, sid. 270f, 275f, 282f. Även biskop Tuulikki Koivonen Bylund talar så sent som 2010 i sin 
blogg om stiftsplan. 
153 Det framgår inte ur materialet någon specifik tidpunkt när nivåbegreppet kom att ersätta planbegreppet. 
Det handlar om en successiv terminologisk glidning från början av 1990-talet. 
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kyrkolagen och omgivande lagar och förordningar.154 Det statliga rättssystemet 

fick en motsvarighet i domkapitlens dömande förmåga och inrättandet av 

överklagande instanser.155 Ur ecklesiologisk synpunkt framträder en tydlig 

isomorf struktur när en kyrka som Svenska kyrkan organisatoriskt försöker 

tillämpa en liknande statlig struktur men klär den i teologiska termer i stället för 

den statliga regleringens begreppsområden. Om det är sant kan man säga att 

management och isomorfism är lämpliga verktyg att undersöka om kyrkans 

organisation stöder kyrkans gestaltning av att vara kristuslik i världen. Jag 

kommer därför att först diskutera förhållandet mellan stift och biskop som 

kyrkans regionala nivå. Sedan tar jag upp biskopsrollen till diskussion. När jag 

har etablerat biskopsrollen och stiftet som regional nivå, presenterar jag 

biskopsuppdraget sett ur liturgins framställning. Det näst sista avsnittet tar upp 

frågan om biskopsmötets biskopsbrev och deras ecklesiologiska inverkan på 

kyrkan. Som sista avsnitt presenterar jag ett relativt outforskat område; biskopars 

agerande i sociala medier. 

 

5.1 STIFT OCH BISKOP – EN REGIONAL NIVÅ 
 

I ett teologiskt sammanhang uttrycker begreppet stiftet personifierat i 

biskopens uppdrag en inbyggd spänning mellan det lokala och den världsvida 

kyrkan. Samtidigt som biskopen representerar kyrkans lokala uttryck.156 Frågan 

om stift som uttryck för kyrkans självbild är intressant. I klassisk tradition har 

biskopen uppfattats som en konkret gestaltning av kyrkan lokalt och samtidigt 

som del av den universiella kyrkan. ”Det går inte att skilja mellan biskop och stift, 

vare sig historiskt eller principiellt.”157 Lärodokument som bibel, psalmbok och 

Svenska kyrkans gudstjänstböcker liksom de dokument av bekännelsekaraktär 

som Svenska kyrkans kyrkomöte antagit eller bejakat, säger en del om vilka 

                                                
154 Edqvist 2000, KyL, Församlingslagen, Domkapitelslagen m fl. 
155 Av bestämmelserna i KO framgår att det finns flera överklagningsinstanser; Överklagningsnämnden, 
Biskoparnas ansvarnämnd och Valnämnden. 
156 Eckerdal, P, 2009 sid. 126. 
157 SKU 1998:3, sid. 125. 
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kyrkosyner, om vilka ecklesiologier, som samsas i trossamfundet. Likadant 

förhåller det sig med de stiftsinstruktioner och församlingsinstruktioner med flera 

dokument som antas och fastställs av stifts- och församlingsnivå.  

 
”En kyrka kan säkert – eller måste – leva med vissa spänningar 
mellan sin teologi och hur denna uttrycks i konkreta bestämmelser 
om kyrkans liv och ordning.158 

 

Men gemensamt för alla dessa dokument oavsett beslutsnivå i den kyrkliga 

hierarkien är, att de är resultatet av en längre process, där formuleringar har vägts 

av mot varandra. Man skulle kunna kalla den här typen av dokument för kyrkans 

skriftspråk, för att skilja det från kyrkans talspråk eller kroppsspråk. Kyrkans 

talspråk är då ecklesiologiskt det som gestaltas i kyrkans vardagsliv, i liturgi, i 

verksamheter, i daglig kontakt med de människor som söker kyrkan. I en 

undersökning av den första generationens församlingsinstruktioner i Stockholms 

stift, konstaterades att flera församlingar i sina församlingsinstruktioner ofta 

använde ordet alla, antingen i en strävan att försöka svara upp emot 

vistelsebegreppet i KO, alternativt som en kvarvarande rest från 

statskyrkotiden.159 Till talspråket, kroppsspråket får också räknas det kamerala 

arbetet, som omfattar kyrkans ekonomi i de olika nivåerna.  

I det kyrkorättsliga materialet framkommer olika benämningar på vad stift 

är. Kyrkolagen 1992 (KyL) alternerade mellan begreppen förvaltningsområde och 

verksamhetsområde. Regeringen skrev i sin proposition att stiften är Svenska 

kyrkans regionala enheter och utgjorde ämbetsområden för biskoparna.160 

Kyrkoordningen definierar stift som pastoralt område för biskop.161  

Begreppet förvaltningsområde kommer ur biskopens statliga tjänst såsom 

solitärmyndighet. Begreppen verksamhetsområde, ämbetsområde och pastoralt 

område är olika geografiska definitioner av uppdraget som biskop. De begreppen 

kan därför ses som inomkyrkliga definitioner.  

                                                
158 Eckerdal 2009, sid. 128. 
159 Thidevall 2005, sid. 85ff.  
160 Prop. 1995/96:80, sid 144. 
161 Förf. kursiveringar. 
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En del av det granskade materialet utgörs av dokument motsvarande 

församlingarnas församlingsinstruktioner. Till skillnad från för församlingarna, 

finns det inga krav i Kyrkoordningen på att stiften ska anta s.k. stiftsinstruktioner. 

På ett sätt kan det synas märkligt, på ett annat sätt är det ”ecklesiologiskt sett 

logiskt. Vem skulle godkänna dem i en kyrka som vår?”162 Linköpings stift har 

för sin del antagit en stiftsinstruktion.163 I andra stift varierar benämningarna: i 

Västerås stift, Mål & Plan; Vision och mål för Karlstads stift; Policy för 

Göteborgs stift; Strängnäs stift – ett pastoralt område.164 Det innebär att stiften har 

hanterat frågan olika. ”Strategidokument 2010-2013” har Uppsala stift benämnt 

sitt dokument.165 Växjö stift antog år 2008 ett ”identitetsdokument” om stiftets 

grundläggande uppdrag.166 Stockholms stift har för sin del redan år 2003 fastställt 

en identitetsskrift, där biskopen konstaterar att bilden av Svenska kyrkan ”inte 

skapas av oss själva i kyrkan, utan av andra, massmedia, barndomsupplevelser 

och så vidare.”167 Hon ser sin roll klart som en symbolbärare: ”[Jag] leder själv 

mottagningsgudstjänsten för ny kyrkoherde för att markera inte bara välkomnande 

i församlingen utan även till stiftet.”168  

 

 

5.1.1. BISKOPENS ROLL 

 

Före relationsändringen innehade biskopen två roller. Dels var han/hon 

innehavare av den statliga biskopstjänsten, dels bärare av det kyrkliga ämbetet 

som biskop. Utifrån den statliga biskopstjänsten var biskopen en statlig 

solitärmyndighet. Ur ecklesiologiskt perspektiv fanns en otydlighet i och med det 

kyrkliga ämbetet skulle förenas med ett statligt tjänstemannauppdrag. Under 

1900-talet växte bl.a. därför fram en dubblerad organisation. En formell 

                                                
162 Sven Thidevall, i mejlkorrespondens till förf. 2009-10-02. 
163 Linköpings stift 2010a. 
164 Våsterås stift 2010; Karlstads stift 2008; Göteborgs stift 2009; Strängnäs stift 2010c 
165 Uppsala stift 2010. Dokumentet ligger egentligen utanför undersökningsperioden, men det har tagits med i 
undersökningen eftersom stiftet i fråga skapat ett identitetsbärande dokument, fastställt av stiftsfullmäktige. 
166 Växjö stift 2008, § 82. 
167 Stockholms stift 2003, sid. 112. 
168 Stockholms stift 2003, sid. 108. 
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organisation reglerad utifrån lag och en parallellorganisation som fokuserade på 

det man uppfattade som kyrkans innersida, med stiftsting och stiftsråd. Från den 1 

januari 2000 upphörde biskopens dubbla tjänsteroller. I inledningen till 

kyrkoordningens sjunde avdelning beskrivs biskopens uppdrag: 

 

Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans  
enhet och universella gemenskap. Biskopen har tillsammans med domkapitlet  
ansvar för att kyrkans lära och ordning följs och skall leda och inspirera kyrkan  
i stiftet. Biskopen viger nya kvinnor och män till uppdragen inom kyrkans vig-  
ningstjänst och är en herde för dem liksom för församlingarna i stiftet.169 
 

I undersökningen framskymtar en strävan att försöka precisera och formulera 

biskopsrollen efter relationsändringen. En biskop beskriver sin uppgift som 

stiftets andliga och administrativa ledare och som prästernas själasörjare.170 Flera 

biskopar anger sin uppgift som att vårda och värna kyrkans enhet.171 Detta kan 

jämföras med kyrkoordningens bestämmelser i kapitel 8: 

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. 172 

 

 I Växjö stift används uttrycket mission för att beskriva en del av sin 

uppgift.173 Värdeorden utbildning, fortbildning; råd, hjälp och stöd, är 

återkommande hos flera stiftsbeskrivningar.174 I början av undersökningsperioden 

skriver en biskop i sin ämbetsberättelse att ”min uppgift blir att [---] försöka 

påverka och utveckla och tänka strategiskt ur stiftssynpunkt.”175 Begreppet 

teologisk grundsyn används för att ange en i ideologiskt hänseende vägledande 

                                                
169 KO avd. 7, SKU 2008:1, sid. 162. 
170 Karlstad 2010b, Esbjörn Hagberg i bloggen Så tänker jag. 
171 Härnösand 2010a, Luleå 2010a. 
172 KO 8:1, SKU 2008:1, sid. 163. 
173 Växjö stift 2007. 
174 Göteborg 2007, Karlstad 2008.   
175 Stockholm 1999, sid. 77. 
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hållning.176 Strängnäs stift använder begreppet pastoralt program för att beskriva 

kyrkans uppgift; gudstjänst undervisning, diakoni och mision.177 Inför arbetet med 

framtagandet av församlingsinstruktioner efter kyrkovalet 2009, rekommenderas 

församlingarna av flera stift att en teologisk grundsyn ska ingå i skrivningen.178 

Genomgående nämns främjande före tillsyn. Samtidigt beskrivs enheten i 

trossamfundet. Svenska kyrkan ”framträder på lokal nivå som en församling och 

på regional nivå som ett stift.”179  

Utifrån undersökningsperioden kan man alltså iaktta en förskjutning av språk 

och uttryck när det gäller självbeskrivningen av Svenska kyrkans regionala nivå. 

Iakttagelsen grundas i förändringsprocessen från statlig kyrka till kyrka i en egen 

juridisk karaktär. Denna karaktär kan också tolkas som likheter med en ideell 

rörelse eller som non-profitrörelse. Om det är en riktig iakttagelse är den 

isomorfism ett verktyg att identifiera processer där språket förskjutits från statligt 

myndighets- och kanslispråk till mer för kyrkan anpassat språkbruk.  

 

5.1.2. BISKOPSROLLEN UR VIGNINGSLITURGIN 

 

Det är naturligt att förvänta sig att ecklesiologiska märken blir synliga i 

kyrkans liturgi. Samtidigt måste man vara, som tidigare anförts, vara försiktig 

med att dra alltför starka slutsatser från materialet. Jag kommer att redovisa hur 

frågor och löften i vigningsliturgin för biskopar har förändrats över tid. En 

invändning mot förfarande är att det blir missvisande, eftersom liturgin i kyrkans 

gudstjänst utgör en helhet. Jag har valt att avstå från att analysera 

vigningsgudstjänsten i sin helhet, då sådana noggranna redovisningar redan har 

presenterats.180  

Det hör till kyrkans liturgiska utveckling under 1900-talet att Svenska 

kyrkans kyrkohandböcker, HB1942 och HB1987 ger något olika uttryck för 

                                                
176 Stockholms stift 2003, sid. 11. 
177 Strängnäs 2010c, sid 5ff. 
178 Inspirationsmaterial från flera stift: Linköping, Skara, Stockholm, Växjö. 
179 Stockholms stift 2009, Årsredovisning. Kursivering av förf. 
180 För en genomgång av liturgin för vigning av biskop, se Kjöllerström 1974, Eckerdal, E, 1985, Lundstedt 
2006. 



   

 
 59  

biskopens uppgift. Kjöllerström redovisar i en studie utvecklingen från KO1571 

till HB1942.181 Göran Lundstedt har beskrivit kyrkohandböckernas olika 

vigningsordningar fram till och med tillkomsten av HB1987 i sin avhandling.182 

Med HB1942 blev ordinationen av biskop så som den uttrycktes i KO1571, i 

stället en vigning av samma karaktär som prästvigningen.183 Redan i HB1811 

infördes ett vigningsmoment i installationsritualet, genom införandet av bröstkors, 

kräkla och mitra.184 Samtidigt finns det i HB1942 kvar en rest av karaktären av att 

bekräfta en redan beslutad utnämning, att ”antvarda ämbetet” till nominatus.185 

HB1987 innehåller en tydligare vigningsform. Electus vigs till NN stift.186 I 

HB1987 och HBF2000 är ordet ämbete borta ur frågorna till den valda biskopen. 

Samtidigt förkommer begreppet i handbokens instruktion. Nu handlar det om 

uppdraget att vara biskop.187 Samtidigt är det tydligt att biskopen ingår i en 

gemenskap med övriga biskopar, för kyrkans enhet.  I både HB1987 och 

HBF2000 lyfts enhetsmomentet fram i den fjärde punkten. I bönen efter 

vigningen ber man: ”--- och tag honom i din tjänst som biskop i din kyrka.”  

Därpå följer mottagandeorden: ”På apostoliskt vis, genom bön och 

handpåläggning i Guds namn, har NN vigts till biskop/präst/diakon. Tag emot 

honom som Kristi sändebud.”  HBF2000 konstaterar att vigningarna till biskop, 

präst och diakon är likvärdiga uttryck för evangeliets fullhet och för kyrkans 

uppdrag utifrån detta evangelium, som skall gestaltas i såväl ord som handling.188 

Genomgående i undersökningsmaterialet är att självbeskrivningen, liksom den 

                                                
181 Kjöllerström 1974, sid. 184. ”Installationsmomentet som alltsedan KO av 1571 satt sin prägel på ritualet 
hade fått vika för vigningen.”. Lundstedt redovisar att Kjöllerströms uppfattning ifrågasatts av Lars Eckerdal 
i SOU 1985:48, s. 420 f. Eckerdal menar att begeppet ’inställelse’ i äldre kyrkohandböcker, är samma uttryck 
som i HB1942 ’vigning’. 
182 Lundstedt 2006. Lundstedts avhandling har ett kyrkorättsligt fokus. 
183 Kjöllerström 1974, sid. 186. 
184 Kjöllerström 1974, sid. 152. 
185 Jag använder begreppet nominatus i sammanhanget för tiden före HB1942 i och med att jag uppfattar 
Kjöllerströms framställning som att biskopen i samband med sin utnämning innehade ämbetets fulla ansvar. 
Från HB1987 brukar jag begreppet electus utifrån den förståelsen av Eckerdal att först i och med vigningen 
har biskopen fullt bruk av sitt ansvar. 
186 Redan tidigare i HB1811 infogas i ordinatonsformeln för vilket stift ordinandus ordineras. 
187 Här fanns i kyrkomötet argumentation för att begreppen uppdrag och uppgift skulle signalera något 
kortvarigt, medan ämbete skulle ange ett livslångt åtagande. Kyrkomötet valde benämningen uppdrag. Se 
Lundstedt, sid. 114f. 
188 HBF2000, sid. 270. 
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teologiska reflektionen över biskopens uppdrag, tycks ha hämtat inspiration från 

BEM, HB1987 och KO.189  

Det centrala skeendet ur ecklesiologisk synpunkt är frågorna ställda till 

electus och därtill hörande löftessvar, samt den därpå följande handpåläggningen 

med bön.190 Före själva frågorna har electus fått lyssna till de liturgiska 

språkorden om uppdragets innebörd.191 Biskopen instrueras i att han/hon har ett 

särskilt uppdrag, ska ha tillsyn över stiftet och församlingarna och ska bära ansvar 

för att Guds ord blir rent och klart förkunnade, sakramenten rätt förvaltade och 

barmhärtigheten utövad efter Guds vilja. Biskopen ska också ”viga och visitera, 

uppsöka, rådslå, lyssna och besluta och i allt han/hon gör styrka Guds folk i 

kallelsen att tyda tidens tecken och vittna om Guds väldiga gärningar för allt 

skapat. Och i sitt ämbete ska biskopen leva som Kristi tjänare och vara en herde 

för Guds hjord.”192 Biskopen påminns om att med vaksamhet och klokhet ska 

biskopen tjäna enheten i Kristus till kyrkans uppbyggelse och förnyelse i Anden, 

så att Guds kärlek blir synlig i världen. Det är ett mångfacetterat uppdrag som 

kommer till uttryck.  

Senare i vigningsgudstjänsten ställs sedan ett antal frågor av edskaraktär. 

Frågorna inleds genomgående med ”Vill du…” för att sedan lista den tidigare 

utsagda beskrivningen av biskopsuppdraget. Den valda biskopen ska svara ja på 

att åtaga sig uppdraget att vara biskop och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan 

uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Biskopen ska sedan bejaka att stå 

fast i kyrkans tro, försvara den och tillse att Guds ord blir rent och klart förkunnat, 

så som det är ”givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas 

bekännelse, och att sakramenten blir rätt förvaltade”. Slutligen följer två frågor 

om biskopen vill i sin ”tjänst följa, upprätthålla och värna vår kyrkas ordning och 

                                                
189 Här ska förstås de dokument och texter som biskopar och stift tagit fram, t.ex. som presentation på stiftens 
egna hemsidor eller där de är stiftsinstruktionsliknande.  
190 För en genomgång av vigningsliturgins helhet, se Lundstedt 2006. 
191 Jag har valt att hålla mig till den definition som HB1987 om biskopens uppdrag, väl medveten om att i 
andra kyrkofamiljer talar man om biskopens ämbete. För närmare diskussion i frågan se kyrkomötets med 
tillhörande utskott betänkande 1986. 
192 Trots att kyrkomötet valde att i princip avstå från begreppet ämbete till förmån för begreppen uppdrag och 
uppgift, har begreppet ämbete plats här i liturgin. 
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främja enheten i Kristus”, samt om electus vill leva bland människor som ett 

vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet.193  

Pickard ställer den adekvata frågan om det är så att vigningsfrågorna och 

svaren verkligen korresponderar med biskopens vardagskalender?194 På mer än ett 

sätt lyfts den blivande biskopen vid sin vigningsgudstjänst in i ett vidare 

perspektiv. På en gång solitär och samtidigt i gemenskap med övriga biskopar. 

Hos de flesta kyrkofamiljer kan man återfinna liknande avskiljnings- och eller 

vigningsritual som i Svenska kyrkan.195 En väsentlig fråga är, inför vem svarar 

den blivande biskopen på frågorna? Ett svar kan vara, inför Gud.196  Ett annat kan 

vara inför ordinator. Ett tredje och utifrån evangeliskt lutherskt perspektiv, inför 

församlingen. Som vi redan sett kan den tolkningen kopplas till uppmaningen i 

gudstjänsten ”Tag emot honom som Kristi sändebud”. 

Men en biskops vardag är inte strukturerad som vigningsliturgin. I likhet med 

övriga kyrko- och församlingsledare torde det vara sammanträden, administration 

och ett antal därmed hörande förvaltningsbeslut. I andra ord uttryckt formas 

troligen en biskops uppdrag av den mängd vardagliga ärenden som kan 

sammanfattas i begreppet management. Ett ord och begrepp som inte återfinns i 

löftena biskopen har svarat på. En biskop är bokstavligt talat styrelseordförande, i 

domkapitel och i stiftsstyrelse. Utövandet av den funktionen skiljer sig inte 

nämnvärt från att vara företagsledare eller koncernordförande i näringslivet. Med 

Pickard kan man fråga, spelar löftena och svaren någon praktisk roll? Eller är de 

endast formaliserade reliker hämtade från en gången tid i syfte att förankra 

biskopen i något som inte har bäring i den moderna skötseln av ett stift i 

tvåtusentalets postmoderna samhälle?197  

Management innebär att organisera, förvalta och ta tillvara de resurser som 

organisationen faktiskt har och frambringar. Liturgins ord om att vara en herde för 

sin hjord, att Gud blir ärad och kyrkan uppbyggd, att följa, upprätthålla och värna 

                                                
193 Motsvarande struktur i vigningsgudstjänsten återfinns hos ELCC, cf The Ordination of a Bishop. 
194 Pickard 2009, sid. 171ff. 
195 Termen avskiljning är möjligen kontroversiell inom Svenska kyrkan. Men termen kan ses som en 
delbeskrivning av det som sker i vigningsliturgin. 
196 Pickards tolkning av den anglikanska vigningsliturgin. 
197 Pickard 2009, sid. 173ff. 
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kyrkans ordning, är sammantaget ord och meningar som kan användas i en 

beskrivning av management; att ansvara och besluta om ekonomi och om 

regelverk. Förståelsen och utvecklandet av management som ett sätt att hantera 

administration och beslutsgångar inom kyrkan har utan tvekan influerats från 

framför allt den ekonomiska verksamheten. Till detta återkommer jag längre fram. 

På frågan om det är fråga om isomorfa processer, är det en iakttagelse att 

administration är tämligen lika hos de flesta organisationer. Likheter i 

organisation och administration innebär inte per automatik en isomorfism. 

Isomorfism berör större och väsentligare delar av kyrkans organisation, där 

organisationen påverkats utifrån. Ett ecklesiologiskt märke är att både institution 

och organisation behöver vara väl fungerande var för sig och tillsammans för att 

kunna visa på den världsvida kyrkan i världen och på lokalplanet.198  

 

5.1.3. BISKOPSROLLEN I BISKOPSBREV 

 

Utarbetandet av gemensamma biskopsbrev är en del av biskopsmötets 

arbete.199 De är oftast skriven av en eller två författare, men är sedan 

slutbehandlade i biskopsmötet. Biskoparna svarar därför in corpore för 

innehållet. Veterligen har biskopsbreven från Svenska kyrkans biskopar inte 

granskats i någon ecklesiologisk studie tidigare. Föreliggande redogörelse 

kommer därför att fylla en lucka för forskningen. För undersökningsperioden 

1990-2010 har det givits ut åtta biskopsbrev i en oregelbunden takt. I de fyra 

första biskopsbreven utgivna åren 1990-1997 anger ärkebiskopen i förordet vem 

eller vilka som varit huvudförfattare till det aktuella biskopsbrevet, som sedan 

biskopsmötet antagit.200 I förordet till biskopsbrevet Ord från Gud markerar 

ärkebiskopen också biskopsmötets kollegiala beslut ”utan att varje biskop därmed 

svarar för varje enskild formulering.”201 Från och med biskopsbrevet år 2000 

                                                
198 Pickard 2009, sid. 176. ”Institutional and organization efficiency becomes the overarching objective albeit 
for the sake of the mission of the Church.” 
199 http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645476 (2012-01-11). 
200 Biskopsbreven 1990; 1992; 1993 och 1997. 
201 KG Hammar i Ord från Gud (1997), förordet, sid. 5. 
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anges inte längre någon huvudförfattare. Biskopsbreven ska uppfattas som 

kollegiala, sända av biskopsmötet gemensamt till Svenska kyrkans församlingar 

främst, men också till dem som vill beröras av debatten. Biskopsbreven spänner 

över flera områden, både teologiska och som inlägg i samhällsdebatten. Två av 

den har en tydligare adress till den svenska samhällsdebatten.202 Övriga 

biskopsbrev kan sägas ge råd och anvisningar till Svenska kyrkans personal och 

församlingar i olika ämnen.  

Biskopsbreven utgör, vart och ett, en tidsbild, ett inlägg i ett samtal som 

biskoparna vill föra, i samhället och i Svenska kyrkan. Ett dokument utgivet av 

biskoparna som kropp får en annan tyngd, jämfört med exempelvis enskilda 

herdabrev. För vår studie är ett biskopsbrev särskilt intressant: Biskop, präst och 

diakon i Svenska kyrkan. Ett biskopsbrev om kyrkans ämbete.203 Biskoparna 

konstaterar att biskopen står ”i en ofrånkomlig relation till samtid och samhälle. 

Därför är det inte oviktigt med synsättet att biskopens episkopéfunktion också får 

gälla allmänna samhällsfrågor med, som man uttrycker det, ”anknytning till 

kristen tro och etik.”204 Biskopsbrevet betonar att ledningsansvaret inom kyrkan 

inte är exklusivt knutet till biskopen ensam. ”Hela Guds folk bär sitt ansvar inom 

de döptas och troendes prästadöme.”205 Samtidigt har biskopen ändå ett särskilt 

ansvar. Biskopen är, i samverkan med övriga biskopar, stiftets präster, diakoner 

och övriga medarbetare, ett tecken på en vidare kyrkogemenskap och 

samhörigheten med hela Guds folk över de nationella gränserna. Detta synliga 

tecken uttrycks genom biskopens tillsyns-, lednings-, och läroansvar.206 Vi kan se 

att biskoparna i Svenska kyrkan formulerar sin funktion och sitt episkopéuppdrag 

i ungefär samma tongångar som BEM och Borgåöverenskommelsen. 

Motsvarande ord återfinns som vi sett i HB1987. 

 

 

                                                
202 Rika och fattiga. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar om rättfärdighet och moral i global ekonomi från 
1993 och biskopsbrevet 2007: Biskopsbrev om hiv i ett globalt perspektiv. 
203 Biskopsbrev 1990. 
204 Biskopsbrev 1990, sid 17. 
205 Biskopsbrev 1990, sid 17. 
206 Biskopsbrev 1990, sid 17. 
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5.1.4. BISKOPSROLLEN I SOCIALA MEDIER 

 

Predikan och undervisning har alltid skett i en relation. Att vara en kyrka 

kan definieras utifrån begreppet gemenskap, communio. Församling och 

förkunnare, mottagare och sändare har varit tydligt identifierbara för varandra.207 

Under 1900-talet möjliggjorde teknikens landvinningar att förkunnelse och 

gudstjänster kundes sändas i etermedia, i radio och television. Detta medförde att 

mottagargruppen väsentligen vidgades och samtidigt blev okänd för 

avsändaren.208 För ett par decennier sedan innebar utvecklingen av internet 

möjlighet till interaktion mellan sändare och mottagare. Detta påverkade också 

olika kyrkor och församlingar. Förkunnelsen via radio, TV och internet innebär 

att diskussionen om kyrkans identitet behöver diskuteras utifrån andra perspektiv 

än den traditionellt konkreta communio.209 Brodd påminner om att när 

kommunikationskanaler förändras drastiskt, förändras även kontext och för 

kyrkans del, ecklesiologi. Exempel är som nämnts ovan moderna medier som 

radio, TV och internet eller genombrottet för boktryckarkonsten på 1500-talet.   

 

Historically seen, changes in communication patterns have 
changed fundamental ecclesiological paradigms.210 

 

Med vad som anförts ovan är det av intresse att kort skissa biskopars 

användning av ett elektroniskt forum, av sociala medier. Vid sidan av de mer 

traditionella kommunikationskanalerna, så som ämbetsberättelser, herdabrev och 

biskopsmötets biskopsbrev, har biskopars medverkan och agerande i sociala 

medier uppmärksammats i samband med undersökningen.211 Veterligt har detta 

                                                
207 Brodd 2005b, sid. 253. 
208 Brodd 2005b, sid. 253. 
209 Brodd 2005b, sid. 253, 255. Brodd talar om ”the Electronic Church or the Cyberspace Church.”   
210 Brodd 2005b, sid. 254. 
211 Det är ett fåtal biskopar som bloggar, i undersökningen har tre biskopars bloggande granskats; Esbjörn 
Hagberg i Karlstad, Tuulikki Koivonen Bylund i Härnösand och ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala. 
Utanför undersökningens ram har två biskopar börjat blogga, Åke Bonnier i Skara och Ragnar Persenius i 
Uppsala. Biskopen i Lund, Antje Jackelén använder Twitter. Biskop Eva Brunne i Stockholm har konto på 
Facebook. 
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inte skett tidigare, varför denna studie får ses som en första ansats för framtida 

forskning.  

Bloggskrivandet i undersökningsperioden omfattar tidsspannet maj 2008 

till maj 2011212 I och med att materialet endast omfattar tre biskopars skrivande 

och i snitt cirka ett och ett halvt års skrivande hos har och en, är det ett sprött 

material ur studiesyfte. Samtidigt ger det en inblick i vad man skulle kunna kalla 

ett fotografiskt ögonblick. Generellt tar de tre bloggarna upp dagsaktuella 

händelser och ämnen. Flera blogginlägg behandlar biskopsuppgiften med möten, 

sammanträden och gudstjänster. I några fall kommenteras händelser i stiftet, 

Sverige eller ute i världen. Utifrån en tänkt tallinje placerar sig de tre biskoparna 

lite olika, där Tuulikki Koivonen Bylund intar en mittposition. Hon kommenterar 

med varsamhet, men bjuder på flera ögonblicksskildringar från biskopsuppdraget. 

Hennes bloggskrivande tar också sin utgångspunkt från det att hon vigts och 

tagits emot som biskop i Härnösand. När Anders Wejryd och Esbjörn Hagberg 

träder in i bloggandet gör de det som erfarna biskopar. Wejryd håller liksom 

Koivonen Bylund ett tonfall i blogginläggen med motsvarande varsamhet men 

också med en viss försiktighet i vad han skriver i bloggen.213 Det har att göra med 

uppgiften och rollen som ärkebiskop, att eventuella tydliga ställningstaganden i 

bloggen skulle kunna uppfattas som Svenska kyrkans hållning och uppfattning. I 

likhet med Koivonen Bylund redovisar Wejryd spännvidden i en biskops eller i 

hans fall, en ärkebiskops vardagsarbete.214  

På den andra ytterkanten finns Esbjörn Hagberg. Han har en tydligare 

retorik i sitt skrivande, tar ställning och argumenterar. Detta blir också märkbart i 

läsarnas kommentarsflöde.215 Blogginläggen ger sammantaget en bild av hur en 

                                                
212 Både Esbjörn Hagberg och Tuulikki Koivonen Bylund har två serier i bloggskrivandet där den första 
serien har publicerats på stiftets hemsida. Senare har biskoparna övergått till en bloggplattform: 
http://blogg.svenskakyrkan.se/biskopförnamn. Esbjörn Hagbergs första bloggserie, tiden maj 2008 - 
november 2010 hade titeln ”Så tänker jag”: Tuulikki Koivonen Bylunds första bloggserie från november 
2009 - augusti 2010 hade namnet ”Biskop Tuulikkis anteckningar”. Hennes första serie överfördes sedan till 
Svenska kyrkans bloggplatttform.  
213 Wejryd 26/3 2011, Wejryd kallar bloggandet för en ”lite berättande dagbok”. 
214 Wejryd 4/3 2011. 
215 Kommentarerna tar fart i och med omläggningen till Svenska kyrkans bloggplattform.  Nitton blogginlägg 
från 14 februari 2011 till 23 maj 2011 genererar 108 kommentarer att jämföra med hans första bloggserie 
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biskop kan reagera på det som händer i omvärld men också i arbete. Vid ett fåtal 

tillfällen får blogginläggen en explicit koppling till biskopsuppdraget.216 

Ärkebiskopen gör ett försök att hålla ihop bilden av regional och nationell nivå: 

”[i] Svenska kyrkan finns en stark styrelse och starka biskopar---”.217 I anslutning 

till vad som tidigare redovisats om biskopslöftenas diskrepans till 

biskopsvardagen kommenterar Koivonen Bylund: ”Ibland fylls mitt biskopsliv 

med så många uppgifter att jag inte hinner med några anteckningar.”218 

 

5.2. KONKLUSION 
 

Inledningsvis ställde jag ett par frågor om biskopar. Den första frågan löd; Hur 

uppfattar, eller vill biskopar se sitt uppdrag? Och den andra frågan var; Hur ser en 

biskop på sitt uppdrag? En tredje fråga ställdes sedan; Går det att härleda 

förändring i rolluppfattning, i identiteten som biskop under det tidsspann som 

studien omfattar?  

Vi har kunnat se att av tradition har biskopen uppfattats som en konkret 

gestaltning av kyrkan lokalt och samtidigt som en del av den universiella kyrkan. 

I de ekumeniska samtalen, både de bilaterala och multilaterala används begreppet 

ordinerat ämbete för att beteckna de personer som kyrkorna genom ordination 

med nedkallande av den helige Ande och handpåläggning. Den historiska 

sammanfattningen om framväxten av en stiftskänsla, från församlingsrörelsen till 

stiftsmöten kan beskrivas som att ur ett ecklesiologiskt perspektiv tala om 

strukturgemenskap. Tidigt i undersökningsperioden hade ett annat begrepp 

etablerat sig; regional nivå. Det blir en annan ecklesiologisk verklighet om man 

beskrivs som regional nivå jämfört med självbilden som stiftskyrka.  

                                                                                                                                              
med 13 blogginlägg från 28 maj 208 till 6 november 2010 som genererade 3 läsarkommentarer. Anders 
Wejryd fick från 1 mars till 3o maj 2011, på 21 stycken blogginlägg 307 (sic!) läsarkommentarer. 
216 Esbjörn Hagberg kommenterar biskoparnas uppslutning bakom SKR upprop kring konsekvenserna av 
sjukförsäkringsreformen (23/3 2011), om läroansvar (20/4, 9/5 2011), om domkapitlets hantering av 
anmälningar (23/5 2011). Tuulikki Koivonen Bylunds bloggande har mer karaktären av  
dagboksanteckningar och innehåller därför fler spridda ämnen i de olika blogginläggen.  
217 Wejryd 10/4 2011. 
218 Koivonen Bylund 25/2 2010. 
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Vi har inte sett några tydliga drag av isomorfism, när det handlar om 

biskopens uppgifter eller hur biskopen uppfattar sitt uppdrag. Däremot har vi sett 

att de ekumeniska samtalen och överenskommelserna syftar till att nå konsensus i 

viktiga frågor. De ekumeniska överläggningarna inom Faith and Order, de 

ekumeniska dokumenten BEM och Borgåöverenskommelsen har isomofismiska 

inslag. Då påverkas och påverkar de olika kyrkorna varandra. Det är en 

isomorfism i praktik. 

Episkopé handlar om en för kyrkan personlig, kollegial och gemensam 

tillsyn. Biskopsämbetet finns som ett synligt tecken, ett uttryck för kyrkans enhet 

och kontinuitet i apostoliskt liv, uppdrag och tjänst. Samtidigt kan vi se att 

auktoritet i ämbetet inte ska förstås som något en ordinerad person besitter, utan 

som en gåva för ett fortsatt uppbyggande av den kropp, inom för vilken 

ämbetsbäraren ordinerats. Undersökningen har visat att det fanns en otydlighet i 

och med det kyrkliga ämbetet skulle förenas med ett statligt 

tjänstemannauppdrag. Under 1900-talet växte bl.a. därför fram en dubblerad 

organisation. Vi har kunnat se redan i början av undersökningsperioden ansatser 

till en medveten strävan att försöka precisera och formulera biskopsrollen efter 

relationsändringen. Man alltså iaktta en förskjutning av språk och uttryck när det 

gäller självbeskrivningen av Svenska kyrkans regionala nivå.  

Vi har kunnat se att begreppen biskop och stift glider samman i 

uppdraget. Både institution och organisation behöver vara väl fungerande var för 

sig och tillsammans för att kunna visa på den världsvida kyrkan i världen och på 

lokalplanet. Undersökningen har klarlagt att episkopéuppdraget handlar om 

kontinuitet mer än om dess exakta utformning. En kontinuitet som vittnar om 

kyrkans trohet att förkunna evangelium. Biskopsmötets utgivna biskopsbrev 

spänner över flera områden, både teologiska och som inlägg i samhällsdebatten. 

Vi har kunnat se att ledningsansvaret inom kyrkan inte är exklusivt knutet till 

biskopen ensam. Ansvaret för att leda stiftet fördelas på biskopen, teologiskt, 

tillsammans med vigningstjänsterna inom kyrkan tillsammans med de 

förtroendevalda. Undersökningen har lyft fram att medverkan i så kallade sociala 

medier möjliggör en större delaktighet och samhällelig närvaro under något friare 
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former. Blogginläggen ger sammantaget en bild av hur en biskop kan reagera på 

det som händer i omvärld men också i arbete.  

Om det är riktigt att begreppen biskop och stift glider samman i 

uppdraget, är nästa steg att studera stiftet som regional arena. 

 

 

5.3. STIFTET SOM REGIONAL ARENA 
 

Jag presenterar först begreppet stiftet i förhållande till stiftsorganisationen. Både 

texter från olika stift, men också texter från olika biskopar presenteras för att 

granska stiftsorganisationen som ett ecklesiologiskt uttryckssätt. Därefter kommer 

jag att diskutera stiftet som Kristi kropp. Själva kroppsbegreppet har använts 

upprepade gånger som ett sätt att förstå kyrkan som kyrka.219  

 

5.3.1. STIFTET OCH STIFTSORGANISATIONEN 

 

Kyrkan har i varje tid anpassat sin struktur och organisation, för att kunna 

fungera optimalt i den omgivande samhällskontext, där hon befinner sig.220 En 

grundläggande tanke är att Svenska kyrkan är mer än församlingar. Kyrkans olika 

delar hör ihop, bildar en kropp. Stiftets uppgift är att hålla samman 

församlingarna genom att främja församlingsarbete och genom att utöva tillsyn.221 

Den samlade uppgiften för kyrkan som helhet är densamma sedan reformationen, 

kyrkan hålls samman av sin evangeliska bekännelse och sin organisation med stift 

och biskopar. Tillsynen sker som ”råd, stöd och hjälp, dels i frågor som rör 

kyrkans lära, böcker sakrament och gudstjänst, dels i rättsliga frågor. I tillsynen 

ingår också domkapitlets utfärdande av församlingsintruktionerna.”222 I 

förarbetena till kyrkoordningen anförde den teologiska expertgruppen att 

                                                
219 För närmare belysning av begreppet kropp som ecklesiologisk identitet cf Eckerdal, J, 2012, Ideström 
2009, Oljelund 2009 m.fl. 
220 KO inledningen till 3:e Avd., Dulles 1978, sid. 153. 
221 KO inledningen till 3:e Avd., KO 6:1, Skara stift 2010, sid. 15. Växjö stift 2000, sid. 17. 
222 Linköpings stift 2010, sid. 2. 
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[s]om pastoralt område har stiftet att tillse och skapa förutsättningar för 
att Ordet förkunnas och sakramenten delas ut och undervisning sker 
lokalt, så att tron väcks och uppehålls hos människor och så att diakoni 
och mission präglar församlingens liv. Till stiftets huvuduppgifter hör att 
värna och främja ett församlingsliv i öppenhet mot och i samklang med 
den vidare kyrkogemenskapen och kyrkans kallelse i världen.  
I den episkopala kyrkan delar de kyrkotillhöriga den universella kyrkans 
samlade erfarenheter, hör samman med kyrkan över alla gränser och i alla 
tider och är trygga i förvissningen att den lokala församlingen lever i den 
allmänneliga kyrkans tro, bekännelse och lära.223   
 

En biskop uttrycker saken som att biskoparna kan verka tillsammans som 

biskopar med olika ställningstaganden. Han definierar Svenska kyrkan som en 

folkkyrka med bredd och öppenhet, inte en åsiktsgemenskap.224 Växjö stift 

beskriver samma uppgift: ”I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida 

kyrkans uppdrag och i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans 

uppdrag blir utfört i Växjö stift.”225 Per Eckerdal utsågs till särskild utredare för 

en utredning om församlingarnas förhållningssätt och arbetssätt beträffande 

verksamhet som inte självklart ligger inom ramen för församlingarnas 

grundläggande uppgift.226 I utredningen gör Eckerdal en genomgång av teologiska 

motiv kring församling, stift och kyrka.227 Församling och stift synliggör 

tillsammans den lokala respektive den universiella dimensionen av Kristi kyrka. 

Stiftet och då personifierat i biskopens uppdrag, kan beskrivas som en koppling 

och länk för den lokala gemenskapen; enheten mellan de kristna och den 

världsvida gemenskapen. Samtidigt representerar biskopen i sig ”kyrkans lokala 

uttryck”.228 Strukturen av stift och församlingar i pastorala områden kan förstås 

som en egalitär struktur. Samtidigt är det i likhet med kyrkoordningen en 

                                                
223 SKU 2008:1, sid. 161. 
224 Esbjörn Hagberg i bloggen Så tänker jag. 
225 Växjö stift 2008. 
226 SKU 2009:2, Arbetsformer i förändring – församlingens uppgift och förutsättningar. 
227 SKU 2009:2, kap 7. 
228 SKU 2009:2, s 126. 
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subsidiaritetsstruktur.229 En struktur där kyrkan inordnas och förstår sig själv som 

delar i nivåer, kräver en betydande teologisk bearbetning. 

När stiften beskriver vad ett stift är, tar man upp samtidigheter: ett stift i 

Svenska kyrkan är det område som ligger under en biskops ledarskap och 

pastorala ansvar, samtidigt är det ansvarsområde för de i stiftet valda 

demokratiska organen. Strängnäs stift skriver att ett stift återspeglar både kyrkans 

episkopala och synodala karaktär.230 Det är ett intressant och inte helt 

oproblematiskt påstående som behöver granskas från ecklesiologiskt perspektiv. 

Den dubbla karaktären av på en gång episkopal och synodal, har som vi tidigare 

sett i undersökningen sitt utgångsläge från det sena 1800-talets processer och 

strävanden att förändra kyrkans konstitution mot en tydligare synodal, för att 

möjliggöra en större lekmannamedverkan. Denna process kom att fördjupas i 

Sverige under 1900-talets moderna demokratisering. Den episkopala strukturen 

bottnar i biskopens särskilda ämbetsansvar för kyrkans lära, undervisning och 

sakramentsförvaltning.231 Till samma struktur hör också det som tidigare 

benämndes som den dubbla ansvarslinjen, kyrkoordningen använder begreppet 

gemensamt ansvar.232 Den synodala strukturen kan sägas vara den genomgående 

demokratiserade strukturen i Svenska kyrkan. Det är kyrkans förtroendevalda som 

väljs till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och till kyrkomöte för att garantera att 

de demokratiska principerna säkerställs.233 Den episkopala strukturen står med 

andra ord i viss motsättning till de demokratiska principerna i det moderna 

samhället. Det medför att Svenska kyrkan ecklesiologiskt samtidigt balanserar två 

strukturer, som var för sig kan gestalta en kyrkostruktur. 

                                                
229 Eckerdal, E, 2012, Begreppet subsidiaritet i relation till kyrkoordningen, innebär att det saknas 
sanktionsmedel om någon församling bryter mot KO:s bestämmelser. Kyrkoordningens struktur omfattar en 
lojalitet från Svenska kyrkans stift och församlingar. Motsvarande skulle man kunna säga om 
organisationsstrukturen församlingar - stift. Om en församling bryter mot domkapitlets eller stiftsstyrelsen 
beslut, är sanktionsmöjligheterna små. Visserligen kan stiftsstyrelsen besluta om sammanläggning av 
församlingar och i viss mån även bromsa stiftsbidrag kyrkobyggnadsbidrag. Men några egentliga 
sanktionsmöjligheter är det inte fråga om. 
230 Strängnäs 2010c, sid. 2. 
231 Lundstedt 2006, sid. 132. 
232 Lundstedt 2006, sid. 132ff, KO inledningen till 2:a Avd. 
233 Lundstedt 2006, sid. 140ff. 
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Flera stift använder så kallade mjuka ord i sin självbeskrivning; Linköpings 

stift vill genomsyras av trygghet, öppenhet, utveckling och tro på Guds 

barmhärtighet:234 Karlstad stift beskriver sig som ”ett Be-Fri-Ande aktivt stift”. 

Samma stift talar om att ha en positiv relation, det ska finnas en glädje över att 

tillhöra stiftet, som vill stärka och stödja församlingarna.235 Öppenhet och 

generositet, tydlighet och frimodighet, dialog och lyhördhet är ordpar som 

används i Göteborgs stift.236 Stockholms stift framhåller att främjande och tillsyn 

inte ska uppfattas som två skilda uppgifter med en positiv respektive en negativ 

innebörd. Tvärtom ska de två begreppen förstås som två varandra kompletterande 

aspekter på stiftets episkopéfunktion.237 Strängnäs stift vill i praktiken inte skilja 

på uppgiften att utöva tillsyn och uppgiften att främja. De är ”två aspekter av 

samma uppdrag att vård och värna kyrkans liv och trons innehåll.238  

 

 

 

 

5.3.2. STIFTET SOM KRISTI KROPP 

 

Den svenska riksdagen har genom lag angivit att Svenska kyrkan ska vara 

rikstäckande. Samma innehåll återfinns i KO inledning. Detta är med andra ord 

ett ecklesiologiskt märke. Samtidigt ser inte villkor och verklighet lika ut över 

landet. Före relationsändringen mellan stat och Svenska kyrkan, var det 

huvudsakligen församlingar, samfälligheter och stiftssamfälligheter som utgjorde 

juridiska personer. Svenska kyrkan som helhet var det inte. Sedan den 1 januari 

2000 har alla nivåer inom Svenska kyrkan, församlingarna, stiften och 

Trossamfundet Svenska kyrkan, blivit juridiska personer. För att verksamheten i 

samfundet ska kunna bedrivas, tas en kyrkoavgift ut. Varje församling med egen 

                                                
234 Linköping 2010, sid. 7. 
235 Karlstad 2008. 
236 Göteborg 2002, sid. 3. 
237 Stockholms stift 2003, sid. 16. 
238 Strängnäs stift 2010c, sid. 3. 
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ekonomi fastställer självständigt vilken kyrkoavgift som ska tas upp. Varje stift 

fattar likaså beslut om kyrkoavgift till stiften. Kyrkoordningen anger att 

församlingar och stift är pastorala områden, Svenska kyrkan framträder som 

församlingar och stift.239 Det finns genom detta ett ecklesiologiskt samband 

mellan den enskilda kyrkomedlemmen som tillhörig kyrkan och kyrkoavgift. 

Avgiften för en enskild kyrkomedlem tas ut utifrån den territoriella församling i 

vilken man är folkbokförd. Kyrkotillhörigheten är kopplad till samfundet som 

helhet, trots att kyrkoavgiften beslutas om och bärs upp lokalt. I ecklesiologiska 

termer kan vi säga att det handlar om ett gemensamt tillhörighetsbegrepp och en 

solidarisk sådan, kyrkan som koinonia.   

För nationell nivå finns inte det sambandet enligt Lag om Svenska kyrkan 

eller i Kyrkoordningen. Ekonomin för den nationella nivån löses genom att 

kyrkomötet beslutar om en avgift inom ramen för det kyrkliga 

utjämningssystemet. På detta sätt agerar Svenska kyrkan som en gemensam 

kropp, i solidaritet med varandra inom de olika nivåerna. Här finns ytterligare ett 

ecklesiologiskt märke.  

Vi har sett att Svenska kyrkan som en gemensamt agerande kropp, 

kyrkans olika enheter och nivåer i lojalitet med varandra, ligger nära den 

klassiska ecklesiologiska bilden Kristi kropp. Symboliken av kyrkan som Kristi 

kropp förekommer i det nytestmentliga materialet endast hos Paulus. Det är en 

stark bild, med flera bottnar. En av dessa är Kristus som kyrkans huvud, en bild 

som kan härledas från det första Korintierbrevet och Romarbrevet, liksom 

Efesierbrevet och Kolosserbrevet.240 Bilden av kroppen kan appliceras på den 

troende människan, men också överföras till kyrkan som organisation. Kyrkans 

uppgifter och uppdrag är olika precis som lemmarna i kroppen har olika 

funktioner och förmågor.241 Kristi kroppsbilden har två perspektiv. Kristi kropp 

kan i sin helhet utgöra kyrkan, eller så är kroppen kyrkan där huvudet är Kristus. 

Båda perspektiven rymmer de kristna som delar eller lemmar i en och samma 

                                                
239 KO 2:1, 3:1, Lag om Svenska kyrkan. 
240 Oljelund 2009, sid. 45.  
241 Oljelund 2009, sid. 45. 
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kropp, där delarna behövs för att helheten och där helheten behövs för delarna.242 

Bilden av kyrkan som Kristi kropp kan tolkas som gemenskapsmotivet, som 

enheten och det ömsesidiga beroendet av varandra, kyrkan och Kristus, kyrkan 

och dess medlemmar, medlemmarna och Kristus. Samma bild kan också tolkas 

som hierarkisk, som ett uttryck för makt och maktutövande. Maktförhållandet 

mellan den osynliga och synliga kyrkan, där Kristus som huvudet har makten 

över kyrkan. Det maktförhållandet kan analogt föras över till den jordiska, 

synliga kyrkan där kyrkans ledare styr dess medlemmar. Bilden av kyrkan som 

Kristi kropp är inte helt okomplicerad.243  

Johannes Van der Ven beskriver bilden av Kristus som kyrkans huvud 

med två aspekter. Den första aspekten knyter an till den sakramentala sidan av 

Kristi kroppstanken. Det är Kristus som är källan till personlig tro. I den andra 

aspekten ligger betoningen på kyrkan som en del av ett kroppsligt organ, en 

organisatorisk institutionell aspekt, där delarna samverkar i harmoni med 

huvudet, Kristus.244 Inom denna aspekt har varje medlem sin specifika uppgift, en 

uppgift som i förening med alla andra uppgifter bidrar till helheten och 

samhörigheten i Kristus. Nära förbundet med kyrkan som Kristi kropp är bilden 

av kyrkan som Guds folk. Van der Ven ställer sig frågan vilken relation eller 

aspekt de två bilderna förmedlar. Kyrkan som Kristi kropp eller kyrkan som Guds 

folk. Man kan tala om Kristi kropp som en religiös kod som förmedlar en 

inklusivitet och inte en exklusivitet. Kyrkan som community består av dess 

medlemmar och organisationsnivåer.245 

 
--- The body as a vital expression of the unity of of a community despite 
the diversity of its members.246 

 

För Svenska kyrkans del uttrycker nationell nivå samma sak i Nyckeln till 

Svenska kyrkan 2005: ”Svenska kyrkan som helhet utgörs av verksamheter på 

                                                
242 Oljelund 2009, sid. 48. 
243 Oljelund 2009, sid. 49 
244 Van der Ven 1993, sid. 268-270. 
245 Van der Ven 1993, sid 275. 
246 Dunn 1998, sid. 550. 
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olika nivåer som i olika delar är nära förbundna med varandra.”247 Kristi 

kropptanken förmedlar en samhörighet inom Kristi kyrka, men syftet är inte att 

allt och alla måste vara likformade. När Paulus riktar sig till de olika kyrkorna i 

Efesus, Korint eller Kolossai låter han bilden Kristi kropp betyda olika saker för 

var och en av de lokala kyrkorna, liksom de var varandra olika. Västerås stift ger 

uttryck för en sådan samhörighet, men presenterar ändå en avvikande åsikt: 

 
[U]tredningen Prästlönetillgångarnas förvaltning, som beställdes av 
kyrkostyrelsen, föreslår central förvaltning av kyrkans egendomar. En 
förändring som, om den genomförs, med ens ställer dagens ordning 
med självstyrande enheter inom varje stift på ända. --- Samtidigt visar 
debatten att det råder delade meningar om hur kyrkan, i en föränderlig 
tid, bäst förvaltar det förtroende och de tillgångar den förfogar över.248 

 

Modellen av kyrkan som Kristi kropp förmedlar en ecklesiologisk struktur som på 

en gång har sakramental karaktär och en organisatorisk struktur.249 Till den 

sakramentala aspekten hör mässans ord ”Brödet som vi bryter, är en del av Kristi 

kropp---”. Isomorfism, liksom management kommer till uttryck i den 

organisatoriska strukturen som modellen av kyrkan som Kristi kropp knyter an 

till. Därför ska vi se närmare på management i ekonomistyrning för Svenska 

kyrkan. En ekonomistyrning som berört kyrkan både nationellt, regionalt och 

lokalt. 

 

5.3.3. EKONOMISTYRNING MED MÅL- OCH RESULTATSTYRNING  
 

Ekonomisk styrning är exempel på en oftast institutionell eller normativ 

isomorfism. Svenska kyrkan har under 1900-talets sista decennium kommit att 

använda sig av just ekonomisk styrning som ett verktyg ut i organisationen. 

Ekonomisk styrning består av två delar: resultatstyrning och finansiell styrning. 

Målet för ekonomisk styrning är att skapa goda förutsättningar för 

resursfördelning i enlighet med upprättade prioriteringar, hög effektivitet och 

                                                
247 Nyckeln till Svenska kyrkan 2005, sid. 4. 
248 Våsterås stift 2006b, sid. 3. 
249 Jonsson 2001, sid. 60. 



   

 
 75  

produktivitet i organisationens verksamhet, samt god kontroll av organisationens 

finanser.250  

Den moderna ekonomiska styrningen har i Sverige sin upprinnelse i statens 

sätt att reglera statliga verk och myndigheters budget och verksamhet. Under lång 

tid mer eller mindre detaljreglerade staten större delar av budgeten utan att för den 

skull klargöra målen för myndigheternas verksamhet.251  Som en reaktion till 

detta, som uppfattades som ett problem, prövades olika vägar under cirka tre 

decennier från 1960-talets slut. Så småningom identifierade flera betraktare ett par 

tydligare problemområden. Den ena rörde styrbarhetsproblematik. Man hävdade 

att den statliga förvaltningen blivit stor och komplex, samtidigt som 

myndigheterna i sig hade ett stort kunskapsövertag, så att dess styrbarhet kunde 

ifrågasättas. Ett andra problemområde gällde förutsättningar för att kunna 

finansiera den statliga förvaltningen. Som ett tredje problemområde framtonade 

en samtida diskussion om myndigheters självständighet ställt gentemot en hårdare 

styrning av myndigheterna, om det var förenligt med regeringsformen.252  

Den finansiella styrningen kom att utmärka sig genom att myndigheternas 

anslagsframställningar fick ett förändrat innehåll och kom att benämnas 

budgetunderlag. I konsekvens med detta fick myndigheterna inte längre utrymme 

att som tidigare föra fram förslag och idéer till hur den statliga verksamheten 

skulle kunna utvecklas. Detta fick endast ske om förslaget samtidigt 

kompletterades med förslag till finansiering inom given ram.253 Parallellt med den 

statliga utvecklingen av resultat- och finansstyrning, följde också utvecklingen på 

samma områden inom kommuner, landsting och Svenska kyrkan. Sammantaget 

har det dock inte stått oemotsagt. Från forskarhåll har det riktats kritik: ”det går 

inte att styra med mål och det går inte att politisk nivå formulera tydliga och 

mätbara mål som på ett meningsfullt sätt går att bryta ned till myndighetsnivå.”254 

                                                
250 Starskontoret 2006:3, sid. 79. 
251 Statskontoret 2006:3, sid. 81f. 
252 Statskontoret 2006:3, sid. 82. 
253 Statskontoret 2006:3, sid. 93. 
254 Stigendal 2007, sid. 34. 
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Kritiken kan rimligen anföras även på andra organisationer som kommuner, 

landsting och även kyrkan. Samtidigt kan styrning ha ett gott mervärde.  

 
”Om mål styr verksamheten utgör detta bättre förutsättningar för 
förändring än om regler och/eller traditioner är styrande.”255  

 
 

Avsnittet om ekonomistyrning väcker flera och nya frågor. Vad kom detta 

att betyda för Svenska kyrkan? Vilka effekter återspeglas i årsberättelser, budget, i 

nationella nivåns finansplan etcetera? Vad innebär normativ isomorfism som 

ekonomistyrning för en kyrka där den lokala självstyrelsen haft betydelse ända 

sedan medeltid? 

 

Principerna för ekonomistyrning inom Svenska kyrkan har haft genomslag 

i årsberättelser, men också i budget. Effekterna blev att nya termer från främst den 

finansiella sektorn infördes i officiella dokument. Nya termer kan medföra en 

förändrad och delvis ny förståelse av organisationen. Blev det effekten för 

Svenska kyrkan? Begrepp som management och finansiella nyckeltal vann allt 

mer insteg i Svenska kyrkans terminologi. Återkommande terminologi och 

administrativ struktur medförde igenkännande av att tillhöra samma organisation. 

(ref till Agneta Gustafsson) Denna anpassning, som genomfördes med hjälp 

centrala organ (kyrkostyrelse, kyrkomöte, KRED, FAR, Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation), är tydliga exempel på en normativ isomorfism.256  

 

I och med att den finansiella terminologin fick genomslag i hela 

organisationen relativt samtidigt kan vi betrakta processen som en institutionell 

isomorfism. (ref till Svenska kyrkans finansplan) Avsikten med en strukturell 

transparens för organisationen i alla nivåer medförde att det i stift, kyrkliga 

samfälligheter och församlingar kom att införas en likriktad ekonomisk 

information. Det är inte utan invändningar. Här finns en risk för att den isomorfa 
                                                
255 Hansson 2001, sid. 36. 
256 Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation hette 1999-2010 Svenska kyrkans församlingsförbund. Före 
relationsändringen 2000 hette organisationen Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund.  
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processen begränsar den lokala nivåns självstyre. (ref till Leitner, Mardis) 

Kyrkoordningens inledning om församlingarna som Svenska kyrkans bas, där 

Svenska kyrkan framträder i församlingar och stift, samt även har nationella 

organ. Jag menar att införandet av en normativ eller institutionell isomorfism för 

Svenska kyrkan som organisation innebär ett spänningsförhållande mellan främst 

den lokala nivån och den nationella nivån.  

 

Samtidigt hamnar den regionala nivån, stiftet i ett mellanläge. Främst 

uttrycks det genom begreppsparet tillsyn och främjande. (ref till 

stiftspresentationer, KO) Här finns skäl att diskutera frågan om stiftet och 

församlingarna som synodal gemenskap. Vi har sett att stiftet som 

församlingsgemenskap växte fram ur det sena 1800-talet och industrialismens 

framväxt, samtidigt som folkrörelseprocessen. (ref till Aldén) Församlingarna 

skickade representanter till stiftsmöten och senare till stiftsting. Här fördes samtal 

och diskussioner, precis som i stiftens (läs biskopens) prästmöten, som ibland 

ledde till stiftspartikuära beslut som fördes tillbaka ut till församlingarna. Ännu i 

samband med att Svenska kyrkans kyrkomöte reformerades 1982, bibehölls den 

synodala kopplingen mellan församlingar och stiftet genom det indirekta 

valförfarandet. Församlingsmedlemmar valde till kyrkofullmäktige, som i sin tur 

utsåg ombud till det nyinrättade stiftsfullmäktige. I och med relationsändringen 

mellan staten och Svenska kyrkan den 1.1.2000 infördes direktval till alla kyrkans 

nivåer; lokalt i församling, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Här bröts det 

synodala sambandet mellan församlingar och stiftet. I den spänning som uppstått 

mellan lokal och nationell nivå, har stiftet erhållit en mer otydlig position. Den 

regionala nivån får fungera som förbindelselänk mellan nationell nivå och lokal, 

till viss del är stiftet som regional nivå bibehållen av traditionsskäl (ref till 

utredning). 

 

 

 

 



   

 
 78  

5.4. KONKLUSION 
 

Kyrkan hålls samman av sin evangeliska bekännelse och sin organisation med 

stift och biskopar. Vi har i undersökningen kunnat se ordet samtidigheter som en 

beskrivning av vad stiftet är. Ett stift i Svenska kyrkan är det område som ligger 

under en biskops ledarskap och pastorala ansvar, samtidigt är det ansvarsområde 

för de i stiftet valda demokratiska organen. Ett stift återspeglar både kyrkans 

episkopala och synodala karaktär.  

I kyrkoordning och i presentationer på stiftens hemsidor framgår att stiftets 

fokusfrågor är främjande och tillsyn. I studien har vi kunnat se att flera stift valt 

att använda så kallade mjuka ord i sin självbeskrivning. Strukturen där stift och 

församlingar uttrycks som pastorala områden, ger intrycket av en egalitär struktur 

eller modell, snarare än en hierarkisk indelning i nivåer. Vi har samtidigt kunnat 

se en del faktorer som bidrar till intrycket att den nationella nivån har stärks. Vi 

har sett hur managementbegrepp hämtat från näringsliv och den sekulära 

omgivningen påverkat kyrkans ekonomiska språk. Intrycket blir att under 

undersökningsperioden har utvecklingen delvis styrts bort från den regionala 

nivån. Den regionala nivån i Svenska kyrkan har försvagats. 

Undersökningen visar att kyrkan i flera fall uppvisar isomorfskt beteende och 

har behållit redan tidigare ekonomiska och administrativa strukturer från tiden 

före relationsändringen. Församling och stift synliggör tillsammans den lokala 

respektive den universiella dimensionen av Kristi kyrka. Bilden av kyrkan som en 

gemensam kropp, gestaltas av församlingarna och stiftens inbördes olikheter, men 

samtidigt varandras gemensamma tillhörighet och gemenskap, communio.   

 

 

5.5. DEN NATIONELLA NIVÅNS PERSPEKTIV 
 

Utöver att granska frågan om kyrkans regionala nivå, stift och biskop, 

kyrkan som Kristi kropp, behöver vi titta på den nivå som i det civila samhället 

uppfattas som överordnad, kyrkans nationella nivå. Här bryter kyrkans självbild, 
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framställd i dess kyrkoordning som en kyrka som framträder i församling och i 

stift med organ på nationell nivå till trossamfundets förfogande, med det 

metaecklesiologiska begreppet kyrkan som om den är organiserad som en sekulär 

koncern.257  

I det följande avsnittet kommer den regionala nivån studeras utifrån det 

som tidigare oftast benämndes som rikskyrkligt perspektiv. Jag kommer först att 

diskutera något om vad som sägs i kyrkoordningen. Sedan följer en diskussion 

om ett teologiskt dokument, Delrapport – Teologisk reflektion över Svenska 

kyrkans tre nivåer. För att kunna säga något om management och isomorfism 

lyfter jag fram Svenska kyrkans utjämningssystem som exempel på 

ekonomistyrning. Och då gör jag det med inriktning på eventuella konsekvenser 

av Svenska kyrkans strukturutredning, Närhet och samverkan.258 Därefter 

redogör jag relativt översiktligt för den av nationell nivå årligen utgivna 

årsredovisningen Nyckel för Svenska kyrkan. Min tes för detta avsnitt är att 

nationell nivå förhåller sig till stiftet, den regionala nivån, som om kyrkan 

verkligen är organiserad i en tre-ledad hierarkisk organisation.  

 

 

 

5.5.1. REGIONAL NIVÅ SEDD FRÅN NATIONELL NIVÅ 

 

I kyrkoordningen liksom i lagen om Svenska kyrkan anges att kyrkan 

framträder som församling och stift, samt har funktioner på nationell nivå. Detta 

beskriver Gunnar Edqvist i sin artikel Svenska kyrkans organisation.259 Han 

menar att detta utgör trossamfundets självbeskrivning, det är så Svenska kyrkan 

uppfattar sig. Beskrivningen har uppenbarligen stöd också från det sekulära 

samhället, från lagstiftaren.260 Men vad sker med den självbilden om samma 

trossamfund förefaller för omvärlden att vara organiserad på ett annat vis. 

                                                
257 KO 10:1, inledningen till 4:e Avd.  
258 SKU 2011:2 
259 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2001. 
260 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000, sid. 21f. 
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Kontexten speglar det metaecklesiologiska begreppet kyrkan som om. En struktur 

som omgivningen känner igen från andra delar av samhället; riksförbund, distrikt, 

lokalförening. Eller för att nämna den politiska makt- och nivåstrukturen i 

Sverige: riksdag, landsting och kommun som jämförelse. Den tre-ledade 

hierarkiska strukturen med församling, stift och nationell nivå blir då exempel på 

en isomorf struktur.  

Stiftsnivån markeras i kyrkoordningen genom inledningen till tredje 

avdelningen: ”[k]yrkans episkopala struktur kommer till uttryck i att det finns en 

biskop i ledningen för varje stift.”261 Vi kan dra slutsatsen att ett stift i Svenska 

kyrkan är ett regionalt område och en del av en hierarkisk struktur. Församlingen, 

den lokala nivån, pekas ut som den primära enheten inom kyrkan. Det är ett 

synsätt som drar mot en kongregationalistisk riktning.262 Samtidigt finns det flera 

faktorer som bidrar till intrycket att den nationella nivån har stärks.263 Båda dessa 

tendenser bidrar till att stärka intrycket av att utvecklingen styrs bort från den 

regionala nivån.264 

Forskaren Anne-Louise Eriksson presenterar ett dokument, Delrapport – 

Teologisk reflektion över Svenska kyrkans tre nivåer, som bilaga till nationell 

nivås utredning om eget kapital.265 I sin teologiska reflektion över Svenska 

kyrkans tre nivåer, argumenterar Eriksson för att det är rimligt att tillåta 

förstärkning av den nationella nivån. Centralisering och samordning enligt hennes 

mening det som bäst tillvaratar de behov av insatser och fördelning av resurser. 

Ärkebiskopen konstaterar å sin sida att samma styrka också kan vara kyrkans 

svaghet: ”osynlighet, brist på kunskap om vad som görs, avsaknad av 

                                                
261 KO inledningen till 3:e Avd. 
262 Den frågan har av och till diskuterats både i media, men också inom akademien. Gunnar Edqvist hör till 
dem som med eftertryck avvisat slutsatsen att Svenska kyrkan skulle ha blivit kongregationalistisk. 
263 Nordlund 2008. I studien har jag visat att nationell nivå har fler så kallade beslutsutrymmen rörande t.ex. 
det kyrkliga utjämningssystemet jämfört med församling och stift. 
264 Eriksson 2007, sid. 1. Eriksson listar flera faktorer som pekar på att nationell nivå har stärkts gentemot 
den regionala;  ärkebiskopen uppfattas som Svenska kyrkans offentliga ansikte, nationell samordning av 
kyrkobokföringssystem, ekonomiskt utjämningssystem, processen för val  av förtroendevalda och inte minst, 
och kanske med mest genomslagskraft: betoningen av Svenska kyrkan som enhetligt trossamfund och med 
det tillhörande varumärke.   
265 Eget-kaptitalutredningen 2007, Svenska kyrkans nationella nivå. 
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samordning.”266 I lagen om Svenska kyrkan framgår att Svenska kyrkan ska 

bedriva en rikstäckande verksamhet. I och med att befolkningsstrukturen varierar 

över landet, varierar församlingarnas inkomster och utgifter. Inom Svenska 

kyrkan används därför som ekonomisk styrning ett ekonomiskt 

utjämningssystem. Utjämningssystemet syftar till att jämna ut skillnader i 

inkomster och utgifter.267 Det rör sig om betydande belopp som transfereras inom 

det kyrkliga utjämningssystemet. Det uttalade syftet med att omfördela resurser 

mellan församlingar och samfälligheter, är att Svenska kyrkans verksamhet ska 

kunna vara rikstäckande, så som Lag om Svenska kyrkan stipulerar.268 

Ekonomistyrning har som syfte att ha kontroll över mål, genomförande och 

måluppfyllelse, Det medför att 

 
”[r]esultatstyrningen och den finansiella styrningen måste hänga  
ihop, d.v.s. det skall inte vara så att verksamhet bestäms i ett  
sammanhang och resursallokering i ett annat.”269 

 
 

I Kyrkoordningens kapitel 44 redovisas ett antal begrepp som definierar 

grunden för de ekonomiska beräkningarna inom utjämningssystemet.270 Här kan 

vi känna igen en normativ isomorfism genom exemplet det kyrkliga 

utjämningssystemet. Begreppsapparaten i KO är huvudsakligen hämtad från den 

sekulära skattelagstiftningen och anknyter till motsvarande principer för 

beräkning och uttag av kommunal taxering. Det är i församlingar och i stiften 

som Svenska kyrkans verksamhet bedrivs.271 Före år 2000 var det Kyrkofonden 

som statligt organ som från 1983 ansvarade för skatteutjämningen mellan 

                                                
266 Eriksson 2007, sid. 2. Wejryds blogginlägg 3/3 2011.  
267 KO 44:6. Nordlund 2008, sid. 12. 
268 Nordlund 2008, sid. 17. 
269 Statskontoret 2006:3, bilaga 2, sid. 80. 
270 KO 44:2; Begreppen är: avgiftsunderlag, bidragsår, egentlig verksamhet, genomsnittskostnad och 
medelavgiftsunderlag. Nordlund 2008, sid. 12. 
271 KO 10:1. Nordlund 2008, sid. 12. 
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kyrkokommunerna, samtidigt som fonden fick uppgift att i ökad utsträckning 

finansiera rikskyrkliga ändamål.272  

I den tidigare nämnda strukturutredningen föreslogs stiften få en ny 

roll.273 Utredningen presenterade en ordning där stiften var tänkta att ta över 

förvaltnings- och underhållsansvaret för församlingarnas och pastoratens 

kyrkobyggnader. Driften skulle fortfarande komma att ligga kvar lokalt.274 Den 

särskilda samfälligheten Gotlands kyrkor kan antas utgöra en förebild för 

förslaget.275 I utredningen förutsattes att stiften innehar i högre utsträckning än de 

lokala församlingarna och pastoraten kompetens för att underhålla 

kyrkobyggnader. Samtidigt utgick utredningen från att genom förvaltnings- och 

underhållsansvaret skulle flyttas från lokal nivå till regional skulle kyrkan uppnå 

samordningsvinster.276 Det kan ses som en organisatorisk förändring, men 

förslaget innebär ecklesiologiskt ett ingrepp i församlingarnas och pastoratens 

självbestämmande. I detta fall kan vi tala om både institutionell och normativ 

isomorfism, med klar påverkan inom organisationen. Församlingarnas och 

pastoratens traditionella lokala självstyre kan benämnas som kulturell 

isomorfism.277  

Strukturutredningens förslag innebär att en annan isomorf konsekvens bli 

följden: en förändring i det kyrkliga utjämningssystemet (se fig 3).278 Den 

                                                
272 SKU 1998:5, sid. 160. Ursprungligen bildades Kyrkofonden genom riksdagsbeslut 1910. Två äldre 
fonder; Prästerskapets löneregleringsfond och Ecklesiastika boställens skogsfond, slogs samman. 
Kyrkofonden började sin verksamhet först 1914. Nordlund 2008, sid. 13. 
273 SKU 2011:2, Närhet och samverkan. 
274 SKU 2011:2. 
275 SOU 1992:9, ERK-utredningen, sid 168f. Samfälligheten Gotlands kyrkor har sitt upphov i den för 
församlingarna inom Visby stift kostnadskrävande uppgiften att kunna upprätthålla en rimlig vård av 
respektive församlings medeltida kyrkor. Under 1980-talet tillskapades en partiell ekonomisk samfällighet 
för att ge rum åt ett helhetsåtagande för vård och underhåll. 
276 Utredningens förslag behandlades av kyrkomötet 2012. Kyrkomötet beslutade att stiftens vård- och 
underhållsansvar ska utredas vidare av kyrkostyrelsen. Därför är mina slutsatser kring utredningsförslaget 
endast hypotetiska, men visar på möjliga ecklesiologiska konsekvenser. 
277 Mardis 1985. 
278 Det kyrkliga utjämningssystemet innebär en ekonomisk växling mellan ekonomiskt starkare församlingar 
och pastorat till ekonomiskt svagare. Bestämmelserna återfinns i kyrkoordningens 44 & 46 kapitel. I 
diagrammet redovisas det ekonomiska flödet utifrån KO kap. 44 & 46. Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) 
och begravningsavgiften är områden där Svenska kyrkan har anförtrotts allmänna samhälleliga uppgifter – 
vården av kulturhistoriskt värdefull egendom och begravningsverksamheten. Bestämmelser om KAE 
återfinns i KO kap. 10. Grundbestämmelser om begravningsavgiften finns i förordningen (1999:729) om 
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regionala nivån, stiftet, förmedlar idag ett kyrkobyggnadsbidrag avsett för vård 

och underhåll av kyrkobyggnader till församlingar och kyrkliga samfälligheter. 

Om utredningens förslag skulle bli verklighet kommer det nämnda bidraget 

upphöra, samtidigt som en del av församlingens och pastoratets intäkter i 

kyrkoavgiften minskas för att i stället tillföras stiftet, för vård och underhåll. 

Till det yttre försvagar utredningsförslaget de lokala församlingarna och 

stärker stiften. Jag menar i stället att en kyrka där stiften alltmer blir förvaltare, 

riskerar samtidigt att bli en kyrka där biskopen och stiftet som synligt och 

osynligt uttryck för den lokala kyrkan och samtidigt världsvida kyrkan tonas ned. 

Både biskopen och stiftet tenderar till att marginaliseras och i förlängningen 

försvagas.279 

En komplikation i utredningens förslag är frågan hur vardaglig drift och 

långsiktig underhållsplan kan komma att samordnas om det skulle bli fler 

juridiska personer, både lokala och regionala, som ansvarar för 

kyrkobyggnaderna (se fig 4). Utredningsförslaget innebär att stiftet länkas 

närmare den lokala församlingen och pastoratet och därigenom rent kroppsligen 

blir en del av den lokala kyrkan. Organisatoriskt är det en förändring av hur 

kyrkan framträder i lokalsamhället, ett ecklesiologiskt märke. 

                                                                                                                                              
begravningsavgift. I studien Nordlund 2008 var bestämmelserna i KO 44 & 46 i fokus, varför KAE och 
begravningsavgiften inte finns med i diagrammen i fig 3 och 4.  
279 Zetterquist 2012, i brev till förf., 2012-12-18. Vid kyrkomötets sammanträde i november 2012 lyftes 
frågan om stiftens övertagande av vård och underhåll av kyrkor ur beslutet om strukturell förändring av 
Svenska kyrkans organisation. Frågan ska ytterligare utredas före beslut i kyrkomötet. 
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Fig 3. Bilden beskriver hur flödet ser ut i det 
nuvarande kyrkliga utjämningssystemet. 

Bild av förf. ur Nordlund 2008 sid. 24. 
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Fig 4. Bilden beskriver en tänkbar möjlighet av flödet om utredningsförslaget skulle bli verkligt. 
Församlingarna/Pastoraten får inte längre kyrkobyggnadsbidrag, stiften har förvaltningsansvar för 
vård och underhåll av kyrkobyggnader. 
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5.5.2. NYCKELN TILL SVENSKA KYRKAN 

 

I avsnittet som följer gör jag en genomgång av en speciell typ av 

årsredovisning; Nyckeln till Svenska kyrkan som ges ut från kyrkans nationella 

nivå. Jag börjar med att beskriva publikationen, dess syfte och mål. Sedan följer 

en översiktlig presentation av materialets innehåll, liksom den uppdelning i 

utgivningsserier jag menar att man kan utlösa. Utöver generellt 

årsredovisningsmaterial som speglar Svenska kyrkan i sin helhet, förkommer 

årligen ett antal tematiska artiklar. Jag presenterar rubrikerna på dessa artiklar, då 

min tes är att de säger något om synen på kyrkans olika nivåer och deras inbördes 

förhållande. Sist i avsnittet diskuterar jag på hur ett specifikt material utgivet från 

nationell nivå förefaller att se på Svenska kyrkans regionala nivå.  

Nyckeln till Svenska kyrkan ges ut årligen och utgörs av en 

sammanställning av Svenska kyrkans ekonomi och verksamhet, både lokalt, 

regionalt och från nationell nivå. Man presenterar analyser och ett omfångsrikt 

tabellmaterial. Tabellmaterialet är grupperat i åtta grupper, utifrån att 

församlingars och samfälligheters olikheter ändå ska kunna jämföras där de har 

likartade strukturella förutsättningar. Indelningen bygger till stora delar på samma 

principer som dåvarande Svenska Kommunförbundet tog fram för 

primärkommunerna.280  

Under 2000-talet har Svenska kyrkan på nationell nivå årligen gett ut 

Nyckeln till Svenska kyrkan. Jag har studerat innehållsförteckningarna utifrån 

perspektivet att de i sig säger något om Svenska kyrkan. Jag refererar hur 

materialet presenteras, ordningsföljd och begrepp. Dessutom har jag studerat de 

temaartiklar som publicerats i Nyckeln till Svenska kyrkan.  

                                                
280 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000, s. 10. De åtta grupperingarna är: storstad, 
förort, större stad, medelstor stad, större tätort, mindre tätort, landsbygd och glesbygd. Gruppindelningen är 
ursprungligen framtagen av Statskontoret, i samband med en utredning om det dåvarande kyrkokommunala 
utjämningssystemet. 
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I analysen av Nyckeln till Svenska kyrkan, har materialet delats in i tre 

utgivningsserier. Utgivningen säger något om hur den nationella nivån förhåller 

sig till de lokala och regionala nivåerna inom kyrkan.  

Den första serien Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 

2000 påminner i innehåll och presentation om motsvarande dokument utgivna 

före relationsändringen 2000. Då var det SCB som svarade för utgivningen av 

insamlat statistikmaterial från församlingarna och stiften. SCB samlade alltsedan 

1989 årligen in ekonomisk information från församlingar och samfälligheter med 

arbetsgivaransvar. Motsvarande inhämtning gjordes från stiften från 1992.281 

Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000 är den första när 

Svenska kyrkan är ett trossamfund. I presentationen av Svenska kyrkan är det 

statistik och nyckeltal för församlingar/samfälligheter och stiften som 

presenteras. Organisationen för trossamfundet skissas bara helt kort. Man lyfter 

fram två områden; medlemsutvecklingen och en av Svenska kyrkans 

kärnverksamheter – gudstjänsten.282 I utgåvan 2000 är det tydligt att det är de 

båda pastorala områdena, församlingar/samfälligheter och stiften, som står i 

fokus.  

Den andra serien, med samma titel med undantag för årtal, omfattas av 

utgåvorna 2001-2007. Innehållsförteckningarna ger en vink om hur man velat 

lägga tyngdpunkten i respektive års utgivning. I varje utgåva finns en temaartikel. 

I samtliga utgåvor i den andra serien finns en större likalydande artikel om 

trossamfundets organisatoriska struktur, skriven av utredningssekreteraren 

Gunnar Edqvist: Svenska kyrkans organisation. Av och till från 2001 återfinns 

begreppet nationell nivå som egen rubrik i den statistiska presentationen.283 I 

                                                
281 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000, sid. 6. 
282 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000, Verksamhetsstatistik – tillbakagång och 
förändring 1970-2000, sid. 17. 
283 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi, för 2001: Vinnare och förlorare i flyttkarusellen 
av Jonas Bromander; 2002 – Medlemsförändring 2002. Artikeln av Jonas Bromander är en fristående 
fortsättning från året före. I 2003 års utgåva heter artikeln Ökad samhörighet – en kommunikationsutmaning 
av Maria Norling. Samverkan – angelägenheten ökar är temaartikeln 2004, av generalsekreteraren Lars 
Friedner; 2005 finns det två temaartiklar: Effektivare kyrka som fokuserar på uppgiften av Urban Engvall och 
Att få, vårda, förvalta och lämna tillbaka av Anders Tiger. Två artiklar har även 2006 års utgåva: Svenskt 
kyrkoarv unikt i världen av Eva Kihlström och Samverkan i centrum när internationellt arbete utvecklas av 
Pelle Söderbäck. 
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årsboken 2000 listades församlingar/samfälligheter och stiften, i den ordningen. 

Under avsnittet som behandlar Svenska kyrkans organisation listas i samma 

ordning, med tillägget sist; Nationell nivå.284 Från 2001 införs en omvänd 

hierarkisk lista: den nationella nivån, stift på regional nivå, 

församlingar/samfälligheter på lokal nivå. Med undantag för utgåvan 2004, då 

nationell nivå återfinns under avsnittet Svenska kyrkan en helhetsbild, är den 

hierarkiska ordningen etablerad: nationell nivå, regional nivå och lokal nivå.285 

Det är inte helt oproblematiskt. Kyrkans självbild omtolkas till förmån för, det 

som vi tidigare har sett, omvärldens identitetsbild, kyrkan som om den är en 

hierarkisk koncern i tre led. Det är då en självbild som inte stämmer överens med 

kyrkoordningen eller Lag om Svenska kyrkan. Man etablerar, menar jag, det 

metaecklesiologiska begreppet kyrkan som om, som praktik. 

Serie tre utgörs av utgivning från 2008 och framåt. I den senaste serien, 

utgörs merparten av det publicerade materialet av analyserande artiklar som 

spänner över kyrkans olika intresseområden och kärnverksamheter.286 

Betecknande är att både den regionala nivån – stiften och den nationella nivån har 

utmönstrats ur innehållsförteckningen. I utgivningarna för 2008-2009 har den 

hierarkiska strukturen ha tagits bort.  

Utifrån diskussionen ovan kan man reflektera över hur Svenska kyrkan 

presenteras eller framträder, vilken ecklesiologi som möter jämfört med 

kyrkoordningen. Vare sig stift eller nationell nivå finns med som egna 

presenterade storheter. Däremot nämns stift och nationell nivå i några av 

artiklarna i rapporterna.  

Ur ett ecklesiologiskt perspektiv skapar årsberättelsen Nyckeln till 

Svenska kyrkan metaecklesiologiskt ett intryck av kyrkan som om den är en 
                                                
284 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2000, sid. 5, 7. 
285 Nyckeln till Svenska kyrkan – verksamhet och ekonomi 2004, sid. 4f. 
286 Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2009, Innehåll, För 
2008 presenterades artiklarna: Omvänd till verklighet; En demografisk betraktelse; Bilderna av Svenska 
kyrkan; Den kyrkliga sedens utbredning 2000-2007; Svenska kyrkans insamling till internationellt arbete – 
mycket eller lite pengar?; En organisation med 2 201 självständiga delar; Ekonomisk utveckling i 
församlingar och samfälligheter samt Prästlönetillgångar. Året därpå, 2009, var artiklarna: Ekonomisk 
utveckling i församlingar och samfälligheter; Kollekten i Svenska kyrkan 2000-2008; Mikrofinanser; 
Församlingar mot strömmen; Ändrade vanor för utträde; Utlandskyrkan i förändring; Tillgänglighet och 
bemötande – grundstenar för kyrkan; Rekrytering till tjänst samt Sändning pågår. 
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organisation i tre led, en kyrklig koncern där nationell nivå styr informations- och 

beslutsflödet om och inom kyrkan.287  

Nyckeln till Svenska kyrkan innehöll ett par fördjupningsartiklar under 

åren 2000-2007. Vi kan se att det är en artikel som återkommer 2008 och 2009: 

en artikel om ekonomisk utveckling i församlingar och samfälligheter. I artikeln 

finns alla Svenska kyrkans nivåer med: församlingar och samfälligheter, stiften, 

samt nationell nivå. Jämfört med den 2001 införda hierarkiska ordningen, startar 

rapporten i den lokala nivån, fortsätter med stiften och slutar i nationell nivå. De 

pastorala områdena nämns först.288 För vår studie får vi inget direkt svar på vad 

ett stift är i Svenska kyrkan.  

 

5.6. KONKLUSION 
 

Undersökningen visar att Svenska kyrkan i flera fall uppvisar isomorfskt 

beteende och har behållit redan tidigare ekonomiska och administrativa strukturer 

från tiden före relationsändringen. Vi har kunnat se hur en tydlig isomorf struktur 

framträder när en kyrka som Svenska kyrkan organisatoriskt försöker tillämpa en 

statlig struktur men klär den i teologiska termer i stället för statlig reglering. Ett 

exempel är ekonomisk styrning genom ett ekonomiskt utjämningssystem. Vi har 

kunnat se att det finns teologiska motiv för att stärka kopplingen nationell nivå 

och lokal församling. Den regionala nivån blir i realiteten förbigången. Både 

biskopen och stiftet riskerar därför att marginaliseras och i förlängningen 

försvagas. Å andra sidan har undersökningen visat att stiftet genom olika 

utredningsförslag länkas närmare den lokala församlingen och pastoratet och 

därigenom rent kroppsligen blir en del av den lokala kyrkan. 

 

 

 

                                                
287 Intrycket står i kontrast till KO, jfr KO 1:1. 
288 Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift om organisation, verksamhet och ekonomi 2009, sid. 83ff. 
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6. DEN SVAGA NIVÅN – SAMMANFATTNING 
 

I undersökningen har jag ställt ett antal frågor till 

undersökningsmaterialet. Huvudfrågan var vilka ecklesiologiska drag kan man 

utläsa av hur Svenska kyrkan framträder på regional nivå. Efter genomgången av 

undersökningsmaterialet kan jag dra ett par slutsatser. Den första är att materialet 

i undersökningsperioden har visat att det har skett en förändring ecklesiologiskt i 

Svenska kyrkan, om vi tittar på dess regionala nivå. I början av 

undersökningsperioden är det ett ecklesiologiskt märke att den regionala nivån, 

stiften, var relativt självständiga i förhållande till varandra. Stiftskaraktären var 

beroende av respektive stiftschef. Vi har kunnat se hur det var ett ovanifrån 

perspektiv gentemot de lokala församlingarna. Samtidigt var kyrkans struktur 

synodal. En frivillig struktur växte fram vid sidan om den legalt reglerade 

statskyrkan. Församlingarna sände representanter att företräda den lokala nivån 

vid stiftsmöten. Längre fram i undersökningsperioden skedde en indirekt 

representation genom att de kyrkotillhöriga valde ett fullmäktige, som i sin tur 

utsåg representanter till stiftsnivån, stiftsfullmäktige. Den synodala strukturen 

bibehölls. I samband med Svensk kyrkans och statens relationsändring år 2000, 

infördes direktval till kyrkans alla nivåer. Här har vi sett ett nytt ecklesiologiskt 

märke, den syndodala strukturen bryts.  

Den andra slutsatsen är att den regionala nivån i Svenska kyrkan, biskopar 

och stift, lyfter fram kyrkan som gemenskap, communio som ecklesiologiskt 

drag. Genomgående och relativt samstämmigt redovisar man uppgiften att främja 

och utöva tillsyn liksom stöd till församlingarna. Ett annat ecklesiologiskt märke 

är det faktum att den regionala nivån länkas närmare den lokala nivån. Stiftet blir 

på så sätt kroppsligen en del av den lokala nivån. 

Regelverk, liturgi och tradition påverkar alla biskop och stift som 

funktioner. På samma sätt förhåller det sig med de utomkyrkliga begrepp som 

använts som verktyg; management, isoformism och ekonomistyrning. En 

allvarlig fråga är om inte ändå ekonomi och därmed ekonomistyrning av kyrkan, 

lokalt och som helhet över tid kan komma att ecklesiologiskt omforma identiteten 
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av Svenska kyrkan. Kyrkoordningen bygger på att Svenska kyrkans olika enheter, 

solidariskt håller samman över kyrkoordningens bestämmelser. I det avseendet är 

Svenska kyrkan egalitär. Subsidaritetsprincipen är väsentlig för alla kyrkans 

nivåer. Svenska kyrkans rättschef säger i en intervju: ”Hela vårt system bygger på 

att alla församlingar är självständiga enheter samtidigt som det finns en förväntan 

att de ska vara lojala.”289  

Kyrkans organisation omfattar flera ecklesiologier. Genom management 

och isomorfism tydliggörs den organisatoriska empirin på metanivå. I studien har 

metabegreppet kyrkan som om förslagits som en metamodell för att förstå 

kyrkans struktur för att organisera sig som imitatio. Management hanterar 

organisatoriska mönster och isomorfism blottlägger organisatoriska strukturer. 

Ekonomistyrningen från nationell nivå omfattar tydligt en hierarkisk 

struktur, med nationell, regional och lokal nivå som riktvärden. Tittar man på 

stiftet, den regionala enheten, med biskop som det synliga tecknet går det inte 

riktigt ihop ur ett ecklesiologiskt perspektiv. Två strukturer möts, den episkopala 

och den synodala. De två utgör tillsammans det gemensamma ansvaret. Kanske 

finns det något av sanning även för en ecklesiologisk beskrivning av kyrkan, i 

funnen beskrivning av den moderna kultursynen i Sverige:  

 
”Normerandet eller gränsdragandet, som ständigt pågår, har idag mer 
fått karaktären av ett socialt spel där grupper försöker ta hävdande 
initiativ och samtidigt avskärma sig för att skapa den alltid åtråvärda 
exklusiviteten eller uniciteten.”290  
 

Grundstrukturen som beskrivs i biskopsbrev, i kyrkoordningens inledning 

och olika ekumeniska dokument ger vid handen en egalitär modell, delar av en 

och samma kropp. Men sett utifrån kyrkoordningens bestämmelser om 

ekonomistyrning och genomgångna årsredovisningar för Svenska kyrkan tonar i 

stället bilden fram av en hierarkisk kyrka. Och i den hierarkiska modellen är den 

regionala nivån den svagaste. Den försvagningen har blivit tydlig sedan 

                                                
289 Maria Lundqvist Norling, i tidskriften Memento nr 3 september 2012, sid. 7. 
290 Susanna Slöör i ”Dagens svenska konstscen”, 2010, SvD 2012-12-28, Lena Johannesson, När konsten 
bländades av provokationen. 



   

 
 92  

införandet av direkta val till alla kyrkans nivåer, i samband med 

relationsändringen den 1 januari 2000. Då bröts ett nära nog sekellångt samband 

mellan församlingarna och stiften. 

 

    

6.1. FÖR DEN FORTSATTA FORSKNINGEN 
 

Den presenterade undersökningen har prövat att använda sig av management och 

isomorfism för att ecklesiologiskt förstå kyrkans självbild. Det arbetet bör kunna 

utvecklas, genom insamlande kvalificerade data, som kan bidra till att etablera en 

empiri. Det saknas veterligt jämförande studier om kyrkor och kyrkofamiljer 

utifrån de nämnda begreppen management och isomorfism.  

Hur ser processer ut, vilka gemensamma eller divergerande drag finns mellan 

kyrkor och kyrkofamiljer? Svenska kyrkans fortsatta utveckling efter 

relationsändringen 2000, bör komma med fler svar över tid. Det är viktigt att 

fortsätta ställa forskningsfrågor till detta kommande material. Motsvarande 

undersökning är av intresse att göra av den kyrka som etablerat sig efter 

samgåendet av Svenska Missionskyrkan, Svenska Metodistkyrkan och Svenska 

Baptistsamfundet. Vilka ecklesiologiska drag kommer en nybildad kyrka att 

frambringa?  

Begreppen management och isomorfism, både var för sig och gemensamt, 

kommer att få betydelse för den ecklesiologiska forskningen i och med att 

begrepp som organisation, ekonomi, ekonomistyrning och administration kan 

hermeneutiskt förstås utifrån en teologisk kontext. 
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